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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Mennyei kenyeret * adott nékik az Úr.
Ünnepek, emléknapok
Urunk színeváltozásának ünnepe
Szent Domonkos áldozópap
emléknapja
Csütörtök (augusztus 9.): A keresztről nevezett Szent Teréz
Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú,
Európa társvédőszentjének ünnepe
Péntek (augusztus 10.):
Szent Lőrinc diakónus és vértanú
ünnepe
Szombat (augusztus 11.): Szent Klára szűz emléknapja
Hétfő (augusztus 6.):
Szerda (augusztus 8.):

Hirdetések
Augusztus 5. elsővasárnap, 1300 órakor a bábonyi kápolnában
lesz szentmise. 1700 órakor Szentségimádást tartunk
Magyarország, egyházmegyénk, egyházközségünk lelki
megújulásáért. 1800 órakor pedig szentmise lesz.
Augusztus 15-én, szerdán az egyházközség szervezésében
gyalogos zarándoklatot hirdetünk Tab-Kapoly-Zics-Nágocs
útvonalon keresztül Andocsra. Keltsük éltre az Andocsra vezető
gyalogos zarándoklatot! Csatlakozzon hozzánk, hogy együtt
adhassunk hálát az andocsi Szűzanyának! Jelentkezni lehet 2018.
augusztus 10-ig a sekrestyében szentmisék előtt és után, vagy a
tabi plébánia elérhetőségeinek egyikén.
Augusztus 15-én, szerdán Szűz Mária mennybevételének
főünnepe lesz, ismert nevén Nagyboldogasszony napja.
PARANCSOLT
ÜNNEP,
A
SZENTMISÉN
VALÓ
RÉSZVÉTEL BŰN TERHE ALATT KÖTELEZŐ! Olyan
parancsolt ünnepünk, amely nem munkaszüneti napra esik. Most
kell megmutatnunk, mennyire vagyunk katolikusok. Úgy
intézzük dolgainkat, hogy a munka mellett is családunk
minden tagja részt tudjon venni a 800 vagy a 1800 órakor
kezdődő szentmisén.
Sifter Gergő plébános
Mi van a batyudban?
Valamikor hajdanán, mikor még az utcán köszönt egymásnak
ismerős és ismeretlen is egyaránt, élt egy kicsiny kisleány.
Egy szántó-vető házaspár gyermekeként látta meg a napvilágot.
Nem voltak játszótársai, mert környezetükben csupa gazdagok
éltek, akik nem engedték a szegény gyermek közelébe
csemetéjüket. A kislány távolról figyelhette csak a többiek életét.
Fájdalmai elől egy képzeletvilágba menekült. Kopott ruháján a
foltokat ékszernek látta. Kukoricababáját hercegnőnek nevezte. A
Nap izzó hevét simogató aranyzuhatagként élvezte, és amíg más
árnyékba menekült, ő azt mondta:
- Én a Nap leánya vagyok, és azért süt ilyen forrón rám, mert
rettentő nagy szeretettel akar átölelni engem Napanyukám.
Lassan-lassan megtanulta, hogy mindent a maga javára fordítson,
mindenből hasznot kovácsoljon. Ha langyos nyári zápor hullott,
szappannal a kezében kiszaladt házuk udvarára és kacagva
mosakodott, miközben vidám hangon kiabálta be édesanyjának:
- Nézd, Anyu! Nekem is van zuhanyozós fürdőszobám.
A szomszédok közül sokan bolondnak tartották őt, nem értették,
miért tud mindennek örülni. Azt mondták róla: ennek a gyereknek
visszájára fordította Isten az eszét.
Teltek az évek. A kislány felnőtté vált. A falu bírója kihirdette,

hogy vásárt rendeznek. Mindenki hozza el egy batyuban azt,
amiből úgy érzi, olyan sok van neki, hogy másnak is szívesen adna
át belőle. Megjelentek a gazdag szomszédok felnőtt gyerekei is.
Batyujuk betegségtől, válópertől, könnyektől és elégedetlenségtől
duzzadt. A mi leánykánk csomagjában kacagás, boldogság,
elégedettség volt található. Megkérdezték tőle:
- Téged elkerültek a bajok, hogy nem tudtál hozni belőlük?
- Nem. Csupán azokból nem tartok számon mást, mint a betegség
után a gyógyulást. A vitákból a békülést. Vagy ha elveszítettem
valamit, megőriztem afeletti örömömet, hogy pótolhattam
veszteségemet. Az én batyumban is ugyanazok találhatók, melyek
a tietekben, csak tudjátok, én mindent a visszájára fordítva
használok.
forrás: internet
Wass Albert: Látható az Isten
Fűben , virágban, dalban, fában,
születésben és elmúlásban,
mosolyban, könnyben , porban, kincsben,
ahol sötét van, ahol fény ég,
nincs oly magasság, nincs olyan mélység,
amiben Ő benne nincsen.
Arasznyi életünk alatt
nincs egy csalóka pillanat,
mikor ne lenne látható az Isten.
De jaj annak, ki meglátásra vak,
a szeme elé a fény korlátja nőtt.
Az csak olyankor látja őt,
mikor leszállni fél az álom:
Ítéletes, Zivataros,
villám-világos éjszakákon.

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: : 06- 30/785-1060
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
Augusztus 6., hétfő: 1800 Tab – Augusztus 7., kedd 1800 Tab
Augusztus 8., szerda 700 Tab – Augusztus 9., csüt. 1800 Tab
Augusztus 10., péntek 1800 Tab – Augusztus 11., szom. 700 Tab
Augusztus 12., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
Augusztus 13., hétfő: 1800 Tab – Augusztus 14., kedd 1800 Tab
Augusztus 15., szerda 700 Tab – Augusztus 16., csüt. 1800 Tab
Augusztus 17., péntek 1800 Tab – Augusztus 18., szom. 700 Tab
Augusztus 19., vasárnap:
800 Lulla – Tab: 1100 és 1800 - 1300 Megyer
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
-Templomainkban a szentmisék után
-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő
számlaszámra: 11743112-20002059-00000000. A közlemény
rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az
adott évet.

