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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké.
A szeretet sebhelyei
Néhány éve egy forró nyári napon Dél-Floridában egy kisfiú úgy
döntött, hogy úszik egyet a házuk mögötti régi kis tóban. Sietve,
hogy minél hamarabb a hűvös vízbe ugorhasson, kiszaladt a hátsó
ajtón, maga mögött hagyva cipőt, zoknit és inget, ahogy futott.
Repült a vízbe, nem véve észre, hogy amint ő úszik a tó közepe
fele, egy aligátor épp a part fele tartott. Apja, aki a kertben
dolgozott, észrevette, hogy a kettő egyre közelebb és közelebb
kerül egymáshoz. Rémülten rohant a vízhez, kiabálva a fiának,
amilyen hangosan csak bírt. Apja hangját hallva a kisfiút aggódás
fogta el és gyorsan megfordult, majd a part fele úszott apjához. De
már túl késő volt. Amint elérte apját, az aligátor is elérte őt. A
partról az apa megragadta kisfiát a karjánál, pont abban a
pillanatban, amikor az aligátor annak lábát ragadta meg. Ez egy
hihetetlen huzavonához vezetett a kettőjük közt. Az aligátor
erősebb volt az apánál, de az apa túl szenvedélyes volt ahhoz,
hogy elengedje fiát. Egy gazda épp arra vezetett, és a
sikoltozásokat hallva autójától odarohant, célzott és lelőtte az
állatot. Rendkívüli módon, több hetes kórházi tartózkodás után, a
kisfiú életben maradt. A lábát hatalmas sebhelyek torzították az
állat erőszakos támadása révén. A karján mély karmolások voltak,
ahol apja körmei húsába vájtak a kétségbeesett erőfeszítésben,
hogy megtartsa az ő szeretett fiát. Az riporter az újságtól, aki a
trauma után meginterjúvolta a fiút, megkérdezte, hogy láthatná-e a
fiú sebhelyeit. A fiú felhúzta a nadrágszárát, és utána nyilvánvaló
büszkeséggel így szólt a riporterhez: - De nézd a karjaimat! Nagy
sebhelyek vannak a karjaimon is. Azért vannak, mert apám nem
engedett el!
Mi is azonosulhatunk ezzel a kisfiúval. Nekünk is vannak
sebhelyeink. Nem, nem egy aligátortól, hanem egy fájdalmas múlt
sebhelyei. Némelyek azok közül a sebhelyek közül csúnyák és
mély megbánást okoztak. De némely sebhelyek, barátom, azért
vannak, mert Isten visszautasította, hogy elengedjen. A vívódásaid
közepette Ő ott volt és beléd kapaszkodott. Az Ige arra tanít, hogy
Isten szeret téged. Te Isten gyermeke vagy. Ő meg akar védeni és
gondodat akarja viselni minden nap. De néha meggondolatlanul
veszélyes helyzetekbe gázolunk, nem tudva, hogy mi vár ránk. Az
élet tava tele van veszélyekkel és mi elfelejtjük, hogy az ellenség
lesben áll, hogy ránk támadjon. Ekkor kezdődik el a huzavona, és
ha az Ő szeretetének a sebhelyei a karodon vannak, légy nagyon,
nagyon hálás! Ő eddig sem és ezután se fog soha elengedni!
Isten megáldott, hogy te mások számára áldás lehess. Sose
tudhatod, hol van egy-egy ember az életben és min megy épp
keresztül. Soha ne ítéld meg egy másik ember sebhelyeit, mert
nem tudhatod, hogyan kapta őket.
forrás: internet
Ima
Urunk, Jézus, te úgy szerettél bennünket, hogy egykor életedet
adtad értünk, s úgy szeretsz minket, hogy most is nekünk adod
magad. A veled való élet biztosítja számunkra azt a szabadságot,
amely megteremti a szeretet légkörét, hogy szabadon szerethessük
Istent és embertársainkat. Te szabadon, kényszer és félelem nélkül
adtad oda életedet, hogy megismerhessük a te végtelen, határtalan
szeretetedet. Taníts minket arra, hogy szabadon és nagylelkűen
ajánljuk fel életünket Isten és az emberek szolgálatára. Segíts
kegyelmeddel, hogy mindig közelebb kerüljek az Atyához! Légy
velem és te vezess életutamon! Vezess a szeretet útján!

Hirdetések
Május a Szűzanya hónapja, az esti szentmisék előtt, hétfőn,
kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap 1730 órától májusi
litániát imádkozunk. Szeretettel hívom és várom a
Testvéreket.
A Karitász csoport pályázatot írt ki a „Szolgáló Szeretet Ifjú
Reménysége díj” elnyerésére nyolcadik osztályos diákok részére.
A pályázta célja, hogy elismerje az általános iskolából ballagó
diákok tehetségét és közösségi munkáját. A pályázattal
kapcsolatos részletek megtalálhatók a plébánia honlapján.
Az Egyházközség zarándoklatáról a következőket hirdetem:
Május 29-én, szerdán az indulás reggel 500 órakor lesz a
Galéria előtti parkolóból. Az érintett országok területén euróval
tudunk fizetni, erre készüljünk. Valamint hozzanak magukkal
melegebb ruhát - de hideg nem lesz sehol-, zárt, kényelmes cipőt
és esernyőt. A személyi igazolványát senki ne felejtse otthon!
Kérek mindenkit, hogy indulás előtt kössön egyéni utas- és
balesetbiztosítást. Visszaérkezés június 4-én, kedden az esti
órákban, azonban nem későn.
Előre hirdetem, hogy június 2-án, vasárnap, Urunk
mennybemenetelének
főünnepén
csak
Tabon
a
plébániatemplomban lesznek szentmisék 1100 és 1800 órakor. A
falvakban ezen a vasárnapon NEM LESZ SZENTMISE!
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:
Az esti szentmisék előtt, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken
és vasárnap 1730 órától májusi litániát imádkozunk.
Május 20., hétfő 1800 Tab – Május 21., kedd - 1800 Tab
Május 22., szerda 800 Tab – Május 23., csüt. 1800 Tab
Május 24., péntek 1800 Tab – Május 25., szombat 700 Tab
Május 26., vasárnap:
800: Lulla – 930: Megyer – 1100 és 1800 Tab
Május 27., hétfő 1800 Tab – Május 28., kedd - 1800 Tab
Május 29., szerda 800 Tab – Május 30., csüt. 1800 Tab
Május 31., péntek 1800 Tab – Június 1., szombat 700 Tab
Június 2., vasárnap:
1100 és 1800 Tab
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

