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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot.
Hirdetés
November 24-én, vasárnap országos gyűjtés van a Karitász
javára, amely adományokkal a rászorulókat támogatja
Anyaszentegyházunk.
Betegségem miatt a falvakban a szentmiséket Bálint Gábor
atya tartja, a rendje a következőképpen alakul:
November 24-én 1300 órakor Sérsekszőlősön lesz szentmise,
1400 órai kezdettel Zalán.
December 1-jén 800 órakor Lullán kezdődik a szentmise, majd
930 órai kezdettel Megyeren lesz.
Tabon Lajos atya végzi a szolgálatokat hétköznap és vasárnap
is a szokott időben.
Temetés ügyében Szalai Tamás andocsi plébános urat
keressék!
Akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, Keresztény Élet,
Adoremus újságokat előfizetni, kérem, szíveskedjenek jelezni a
sekrestyében vagy a plébánián november végéig. Újságelőfizetést
a jövő évre csak a teljes összeg (éves díj) befizetésével áll
módunkban elfogadni.
Adventi zenei áhítatok lesznek a testvéregyházakkal együtt
szombatonként 1700 órától a templomokban, amelyek előtt a
város főterén ökumenikus gyertyagyújtás lesz 1630-tól, majd
közösen vonulunk az áhítatok helyszínére. Tiszteljük meg
egymást, intézzük úgy, hogy ezen alkalmakon részt tudjunk
venni!
Sifter Gergő h.esperes-plébános
Jorge Louis Borges - Idő múltán

Idővel…
Idővel az ember megérti, mi a különbség a között, hogy tartasz
egy kezet vagy leláncolsz egy lelket...
és megtanulod, hogy a szerelem nem azt jelenti, hogy lefekszel
valakivel;
és hogy ha nincs valaki melletted, nem azt jelenti, hogy egyedül
vagy;
és megtanulod, hogy egy csók még nem szerződés, és az ajándék
nem ígéret;
és elfogadod a zuhanást emelt fővel és nyitott szemmel;
és megtanulod az utakat a mára és a most-ra építeni, mert a holnap
nem garantálja a terveidet, mert a holnapnak mindig van egy
csomó olyan változata, ami megállíthat téged félúton;
és idővel megtanulod, hogy a nagyon sok is, az életet adó meleg is
égethet és elszenesíthet.
Fogjál hát neki ültetni a saját kertedben, és díszítgetni a saját
lelkedet ahelyett, hogy mástól várod, hogy virágot hozzon...
- és tanuld meg, hogy tényleg el tudod viselni, hogy tényleg van
erőd, és tényleg értékes vagy.
És az ember csak tanul és tanul...
És idővel megtanulod, hogy ha csak azért maradsz valakivel, mert
gazdag jövőt ígér, előbb utóbb visszatérsz a múltba.
Idővel megtanulod, hogy csak az tud boldogságot adni, aki
elfogad hibáiddal, és nem akar megváltoztatni, de ha csak azért
maradsz valakivel, hogy ne légy egyedül, idővel majd nem akarod
látni.
Idővel megtanulod, hogy az igazi barát kevés, és harcolnod kell
érte, mert másként körülvesznek a nem igazak.
Idővel megtanulod, hogy a haragból kimondott szavak egy életen
át bánthatják azt, akit megsérteni akartál.

Idővel megtanulod, hogy mindenki mondhatja "sajnálom", de
megbocsájtani csak a nagy lelkek tudnak.
Idővel megtanulod, hogy ha megsértettél egy barátot, valószínű,
soha nem lesz úgy, mint régen.
Idővel megtanulod, hogy lehetsz boldog az új barátokkal is, de
eljön az idő, amikor hiányozni kezd az a régi.
Idővel megtanulod, hogy semmi sem ismételhető.
Idővel megtanulod, hogy ha megalázol és lenézel egy
teremtményt, előbb-utóbb visszakapod sokszorosan.
Idővel megtanulod, hogy ha sietteted, kikényszeríted a dolgokat,
nem válnak a reméltté,
és megtanulod, hogy a ma a jó, pont ez a perc, nem a holnap;
és megtanulod, hogy ha jól is érzed magad azokkal, akik
körülvesznek, mindig hiányozni fognak azok, akik már nincsenek.
Idővel megtanulod, hogy ha megbocsájtással próbálkozol, vagy
bocsánatkéréssel, vagy kimondani, hogy szeretsz és vágyódsz,
hogy szükséged van rá, hogy barát szeretnél lenni, egy sír fölött
haszontalan.
Megtanulod ezt mind, de csak idővel…….
forrás: internet
Az elfogadás imádsága
Uram, segíts, hogy mindenki számára barát legyek,
aki nem fárad bele a várásba,
aki jósággal befogad,
aki szeretettel ad,
aki nem fárad bele a meghallgatásba,
aki örömmel hálálkodik.
Olyan barát,
akit biztosan megtalálnak, ha valakinek szüksége van rá.
Segíts, hogy biztos jelenlét legyek, akihez bárki fordulhat,
amikor óhajtja; hogy tudjak megnyugtató barátságot kínálni,
örömteli békét sugározni.
Ámen
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Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
November 18., hétfő 1800 Tab – November 19., kedd 1800Tab
November 20., szerda 800 Tab – November 21, csüt. 1800 Tab
November 22., pént.: 1800 Tab – November 23., szom.: 700 Tab
November 24.,vasárnap:
1300: Sérsekszőlős – 1400 Zala - 1100 és 1800: Tab
November 25., hétfő 1800 Tab – November 26., kedd 1800Tab
November 27., szerda 800 Tab – November 28., csüt. 1800 Tab
November 29., pént..: 1800 Tab - November 30., szomb. 700 Tab
December 1.,vasárnap:
800: Lulla – 930 Megyer - 1100 és 1800: Tab

