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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Jeruzsálem, szentek otthona, * dicsérd fölséges Istened!
Ballag már a vén diák…

Úrnapja – Jézus szíve hónapja
Ha vihar tör ki az életedben, rejtőzz el Jézus szívében.
Mindannyiunk életében újra és újra előfordulnak nehéz időszakok,
amikor legszívesebben elbújnánk valahova, oltalmat keresnénk.
Lehet, hogy úgy érzed, mindenki ellened van, semmi nem jön
össze és semmi nem működik, vagy elviselhetetlenül egyedül
érzed magad. A jó hír, hogy Isten mindig melletted van, még ha
időnként nehéz is erre gondolni. Igen, a legtragikusabb
helyzetekben is. Átölel, karjaiba zár, odavon Legszentebb
Szívéhez – ami a legbiztonságosabb hely ezen a világon.
Amikor mélyen vagy, gondolj a 91. zsoltárra (3,4): olvasd el újra
és újra, tanuld meg kívülről, hogy mindig „kéznél legyen”.
„Ő szabadít ki az éltedre törő
vadász csapdájából.
Szárnyaival oltalmaz,
tollai alatt menedékre lelsz,
hűsége a védőpajzsod.”
Amikor védelemre vágysz, az is segít, ha elképzeled, hogy Jézus
szívében rejtőzöl el. Páli Szent Vince kézikönyvében is
olvashatunk egy imát, mely kifejezi ezt az oltalomkeresést:
Ó, Jézus!
Add nekünk szívedet,
szereteted zálogát, menedékünket,
hogy benne biztonságot és
nyugalmat találjunk életünkben,
és édes vigasztalást halálunk óráján.
Megváltóm!
Rejts el a te szent szívedben, amíg az élet vihara elvonul.
forrás: internet

Legyen hát célod: Istennek dicsőség,
Magadnak munka. Az egyén szabad
Érvényre hozni mind, mi benne van.
Csak egy parancs kötvén le, szeretet.
Madách: Az ember tragédiája /részlet/
Egy tanár befejezi az előadást és felteszi a szokásos kérdést:
„Van-e valakinek kérdeznivalója?” Az egyik diák csak úgy
nyeglén felteszi a kérdést: „Tanár Úr! Mi az élet értelme?” A
jelenlévő diákok közül valaki elneveti magát. A tanárt zavarja a
könnyelemű viselkedés, mégis elhatározza, hogy válaszol a
kérdésre. Belső zsebéből előveszi a noteszét, abból pedig egy
tükördarabot, alig nagyobb, mint egy ötven forintos. Így kezdi
beszédét: „A háború alatt gyermek voltam. Az utcán haladva
megláttam egy összetört tükröt. Megtartottam a legnagyobb
darabot belőle. Ez a darab az. Játszadozni kezdtem vele és tetszett,
hogy a fényt oda irányíthatom vele, ahová kedvem tartotta:
kulcslyukba, a körülöttem lévő emberek szemébe, repedésekbe és
mindenhová, ahová nem sütött a nap. A tükörrel sokszor
játszottam, de rájöttem, hogy nemcsak gyermekes játékra jó,
hanem visszatükrözi mindazt, amit az életben el szerettem volna
érni. Én is egy darab törött tükör vagyok, mégsem vagyok
tisztában önmagammal. Amiben biztos vagyok, közvetíteni tudok
igazságot, megértést, jóságot és gyengédséget minden ember
szívébe. Abban reménykedem, hogy talán mások is utánozni
fognak: számomra ez az élet értelme.”
Kívánjuk minden ballagó diáknak, hogy érjék el az életben azt,
amit el szeretnének érni, és találják meg az életük értelmét!
Szerkesztők

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab

Hirdetés
30

Június Jézus Szentséges Szívének hónapja, pénteken 17
órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.
Hálásan
köszönöm
mindazok
munkáját,
akik
a
plébániatemplom búcsújának szervezésében kivették a
részüket. A Jó Isten fizessen vissza mindenért százszorosan.
Külön köszönöm a Polgármester Úr, a GAMESZ támogató
segítségét és a földadományt!
Június 29-én, hétfőn Szent Péter és Pál apostolok főünnepén a
torvaji templomban 1800 órai kezdettel megtartjuk a
fogadalmi szentmisét. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket.
A plébániatemplom és kertjének rendbetételére gyűjtést
hirdetek az egyházközségben. Aki szívesen hozzájárulna a
felújítás költségeihez - legfőként a templomkert rendezése, lábazat
festése, korlátok cseréje, korlátok és templomkapuk festése -,
hálás szívvel köszönjük.
Az esztendő fele eltelt, ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek
eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével.
Ennek összege 5000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a szentmisék
előtt és után a sekrestyében, a plébánián hivatali időben,
valamint az CIB Bankban a Plébánia folyószámlájára (név és
cím megadásával), amely megtalálható a Plébánia honlapján is.
www.tabiplebania.hu
Sifter Gergő h.esperes-plébános

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
Mise- és szertartásrend:
Június 15., hétfő 1800 Tab - Június 17., szerda 700 Tab
Június 19., péntek 1800 Tab – Június 20., szombat 700 Tab
Június 21., vasárnap:
800 Lulla – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800
Június 22., hétfő 1800 Tab – Június 24., szerda 700 Tab
Június 26., péntek 1800 Tab – Június 27., szombat 700 Tab
Június 28., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
- Templomainkban a szentmisék után
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
- 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.

