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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Uram, hallgass meg engem, * nagy irgalmasságod szerint.
Hirdetés
Templomainkban a mai vasárnaptól a maszk viselése nem
kötelező, a 1,5 m-es távolságot azonban továbbra is kérjük
betartani, és fertőtlenítsük kezünk a templomba belépéskor és
áldozás előtt, azonban továbbra is kerülendő a kézfogás és marad
a kézben áldozás.
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-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

Mama, feladom!
„Nem vagyok elég erős ahhoz, hogy tovább harcoljak. Minden
rosszra fordul és ha végre sikerül egy problémát megoldanom, jön
egy másik, ami tízszer rosszabb. Esküszöm, feladom."
Ekkor a nagymama rám nézett, letörölte a könnyeim az arcomról,
majd bevitt a konyhába. Három tálba vizet töltött, majd felrakta a
tűzhelyre. Amikor elkezdtek forrni, mindegyikbe mást rakott. Az
elsőbe sárgarépát, a másodikba tojást, a harmadikba pedig
kávébabot tett. Húsz perc múlva a nagymama elzárta a gázt
mindegyik edény alatt, majd egyenként kivette tányérra, ami
megfőtt bennük.
– Mondd el, mit látsz – kérdezte tőlem.
– Répát, tojást és kávét.
– Fogd meg a répát, törd össze a tojást, majd igyál egy korty
kávét.
Nem nagyon értettem, mire megy ki a játék, de belementem, mert
tudni akartam.
„Látod, édesem, mindegyiket ugyanaz a csapás érte, mégis
teljesen máshogy reagáltak. A répa erős, kemény és könyörtelen.
Azonban miután a forró vízből kivettük, lágy és gyenge lett. A
tojás először törékeny volt, hiszen csak egy vékony héj védi. A
forró víz hatására viszont a belseje megkeményedett. A kávé
viszont teljesen máshogy reagált. Ahelyett, hogy megváltozott
volna, ő változtatta meg a vizet."
„Te melyik vagy?” – kérdezte. „Amikor csapás ért, hogyan
reagáltál? Egy répa vagy, aki erősnek tűnik, de a fájdalom
hatására meggyengül és elveszíti az erejét, vagy a tojás, ami
alkalmazkodik, de idővel megváltozik, és megkeményedik
belülről?”
Itt egy kis ideig szünetet tartott. Látni akarta, hogy értem-e, amit
mond.
"A szellemiség bennünk egy folyadék, éppúgy, mint ezekben. Ha
valami rossz történik, attól edzettebbek és rugalmatlanabbak

leszünk. Kívülről ugyanúgy nézünk ki, de belül megkeseredünk és
megkeményedünk."
„Olyan vagy, mint a kávébab? Amikor a víz felforrósodik,
szabaddá teszi a kávét. Mindent eláraszt a csodálatos illat, és a víz
íze is teljesen megváltozik. Kávé lesz belőle. Ha te olyan vagy,
mint a kávé, a legrosszabb helyzetekben ahelyett, hogy feladnád,
jobb és erősebb leszel, és te magad változtatod meg a
körülményeket magad körül. Legyél kávé, édesem. Mindig próbálj
meg a kávé lenni!
Ekkor végre megértettem, a legboldogabb emberek nem attól
boldogak, hogy minden tökéletes körülöttük, hanem attól, hogy
próbálják a legjobbat kihozni mindenből, ami az útjukba kerül.
Ne hagyjátok, hogy a rossz dolgok megtörjenek titeket.
Próbáljatok meg tanulni belőle, bocsássatok meg, ha tudtok. A
próbálkozások segítenek, hogy erőssé váljatok. A szomorúság
emberré tesz, a boldogság pedig kedvessé.
forrás: internet

URAM, JÉZUS, JÁRJ ELŐTTEM

URAM, Jézus, járj előttem! Ha lankadok, állj mögöttem!
Pajzsomként lebegj fölöttem, jobbról, balról segíts engem!
Mindig Téged keresselek, mindig találkozzam Veled.
Minden léptemben szüntelen, Te, csak Te jöjj szembe velem!
Te légy szavam a nyelvemen, más szavával Te szólj nekem,
Minden egyes pillantásom, mindenkiben Téged lásson.
Te légy utam az utamban, utam végén a jutalmam.
Ámen

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
Mise- és szertartásrend:
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
Június 29., hétfő 1800 Tab - Július 1., szerda 700 Tab
Július 3., péntek 1800 Tab – Július 4., szombat 700 Tab
Július 5., vasárnap:
800 Lulla – 930 Torvaj - Tab: 1100 és 1800 – 1300 Bábony
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.

