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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged, Istenem.
Ünnepek, emléknapok
Csütörtök (február 14.): Szent Cirill szerzetes és Szent Metód
püspök, Európa társvédőszentjeinek ünnepe

Egy igaz szerelem története
Zsúfolt reggel volt a rendelőben, amikor 8:30. körül, bejött egy
bekötözött ujjú idős úr. Rögtön szólt, hogy siet, mert 9 órakor van
egy fontos találkozója. Tudva, hogy eltelik még fél óra, míg
megérkezik az orvos, kértem, hogy foglaljon helyet. Miközben a
rendelőben tettem-vettem, figyeltem, milyen türelmetlenül néz
percenként az órájára.
Idő közben arra gondoltam, megtehetném, hogy leveszem a
kötését, és megnézném, miről van szó.
A seb nem tűnt olyan súlyosnak. Eldöntöttem hát, hogy
fertőtlenítem, és egy kis beszélgetésbe elegyedtem az öregúrral.
Megkérdeztem, hogy mennyire fontos a találkozója, és hogy nem
szeretné-e mégis megvárni az orvost a seb kezelésével. Ő azt
válaszolta, hogy feltétlenül az idősek otthonába kell menjen,
ahogyan évek óta mindig teszi, hogy reggelizzen a feleségével.
Udvariasan, a felesége egészsége felől érdeklődtem, mire
kedvesen elmesélte, hogy Alzheimer kóros felesége 7 éve él az
idősek otthonában. Gondolva, hogy a feleség, egy tiszta
pillanatában esetleg felizgatná magát az ő késése miatt, siettem,
hogy kezeljem a sebét, de az idős úr elmagyarázta, hogy 5 éve
nem ismeri fel... Akkor csodálkozva megkérdeztem: "És Ön
minden reggel elmegy, hogy együtt reggelizzenek?" Egy édes
mosoly, és egy lágy kézsimogatás közben válaszolta: "Az igaz,
hogy Ő már nem tudja, ki vagyok, de én jól
tudom, ki Ő".
Szó nélkül maradtam, és kellemes borzongás futott végig rajtam,
miközben néztem a siető léptekkel távolodó öreget... Lenyeltem a
könnyeimet, miközben arra gondoltam: "Ez a szerelem, ez az,
amit az élettől szeretnék!... Hiszen alapjába véve, ilyen az igazi
szerelem.
Nem feltétlenül fizikai, és nem is ideálisan romantikus.
Szeretni azt jelenti, hogy elfogadjuk azt, ami volt, ami van, ami
lesz, és azt, ami még nem történt meg. Nem feltétlenül azok a
boldog és kiteljesedett személyek, akiknek minden dologból a
legjobb van, hanem azok, akik a legjobbat tudják kihozni
mindabból, amijük van".
Az élet nem azt jelenti, hogy túléljünk egy vihart, hanem hogy
tudjunk táncolni az esőben!
forrás: internet

Ima meglévő kapcsolatért
Szeretett Istenem, kérlek téged és az Angyalokat, segítsetek
meggyógyítani szerelmi életemet. Szándékomban áll elengedni
minden, még bennem élő engesztelhetetlenséget önmagam és
társam felé, és kérem az Angyalokat, hogy tisztítsanak meg minden
haragtól és sértődöttségtől most. Segíts, kérlek, hogy én és a társam
a szeretet tekintetével tudjunk egymásra nézni. Kérem, hogy
hibáink minden következménye törlődjön el az idő minden
terjedelmében. Kérlek, segíts társamnak is, hogy harmóniában,
barátságban, romantikus szerelemben, tiszteletben, őszinteségben
és igaz szerelemben élhessünk. Kérlek, újítsd meg a szerelmünket.
Köszönöm. Ámen

Hirdetések
Február 11-én, hétfőn este 1730 órától kezdjük a Lourdes-i
kilencedet. A közös imádkozásra szeretettel hívom és várom a
Testvéreket. A lourdes-i imádságot hétfőn, kedden,
csütörtökön, pénteken és vasárnap az esti szentmise előtt
mondjuk.
Február 16-án, szombaton Szent Bálint (Valentin) vértanú
ünnepéhez kapcsolódva 1800 órára szerelmesek miséjére
hívom és várom a házaspárokat, jegyespárokat. Értük
imádkozunk, majd a szentmise végén külön áldásban
részesülnek, és kis ajándékkal kedveskedünk nekik.
Apostolkodjunk ez ügyben, hívjunk másokat is, hogy ez ne csak
egy Amerikából érkezett felkapott dolog legyen, hanem hűségük
közös ünnepe. A körülbelüli létszám miatt kérem,
iratkozzanak fel, vagy jelentkezzenek a szentmisék előtt vagy
után a sekrestyében, vagy a plébánia elérhetőségein.
Május 29. és június 4. között lesz az egyházközség nagy
zarándoklata Nemzetek Mária-kegyhelyeire. Kérem, hogy
akik jelentkeztek, az első részletet február 15-ig fizessék be a
Plébánián, 100 eurót és 40.000 Ft-ot.
Hálásan köszönöm azok munkáját, akik az egyházközségi
bálunk szervezésében és lebonyolításában részt vettek.
Köszönöm a nagylelkű felajánlásokat, amelyek nélkül nem
tudtuk volna ilyen szinten megrendezni a bálunkat. Isten
fizesse meg mindenkinek, akik bármit is tettek, akár fizikálisan,
akár imádságok által kísértek és támogattak bennünket.
Sifter Gergő plébános

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:
Február 11., hétfő 1800 Tab – Február 12., kedd 1800 Tab
Február 13., szerda 800 Tab – Február 14., csüt. 1800 Tab
Február 15., péntek 1800 Tab – Február 16., szombat 700 és 1800
Február 17., vasárnap:
800:Sérsekszőlős – 930: Zala - Tab: 1100 és 1800
Február 18., hétfő 1800 Tab – Február 19., kedd 1800 Tab
Február 20., szerda 800 Tab – Február 21., csüt. 1800 Tab
Február 22., péntek 1800 Tab – Február 23., szombat 700
Február 24., vasárnap:
800:Lulla – 930: Megyer - Tab: 1100 és 1800
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
-Templomainkban a szentmisék után
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
Új neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab
-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő
számlaszámra:CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 A
közlemény rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”,
valamint az adott évet.

