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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát.
Hirdetés
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.
Július 5-én, vasárnap országos gyűjtés van, az úgynevezett
péterfillérek gyűjtése, így adjuk majd adományainkat.
Július 3-án elsőpéntek, délelőtt a betegek látogatását végzem,
hosszú idő után először.
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

Jó tanácsok…

Minden nap téged hív, hogy megtöltsd szívedet annyi
mosollyal, amennyi csak belefér. Minden nap elhozza az új
kezdet csodáját. Számos előttünk álló pillanatot szokványos
napnak látunk csupán, de mindannyiunknak megadatott a
lehetőség, hogy különlegessé tegyük őket. Semmi sem gyógyít
úgy, mint a mosoly és a nevetés. Ha könnyedebb lélekkel éljük
a világot, azt mutatja: szívünk a helyén. Mindig adódik esély,
hogy változtass a sorsodon. Sajnos, kristálygömb nem létezik,
hogy megtudd előre, mi jön feléd és mikor. Van, ki erre, van,
ki arra esküszik; te egyik módszert se vesd be, csak hallgass a
szívedre! A jót tartsd számon, és törődj az álmaiddal, tanulj a
tapasztalatokból, hasznosan teljen a napod. Ne hiányolj senkit
a múltadból! Okkal nincs benne a jövődben! Ragaszkodj
álmaidhoz, mutasd meg a világnak, milyen csodálatos vagy. A
körülményekkel teremts esélyt, dolgozz keményen, küzdd le a
problémákat egyesével. Támaszkodj belső tartalékaidra,
engedd szabadon az erőt, amit elnyomtál azelőtt; és kapcsolódj
azokhoz, akiknek szeretete jót hoz az életedbe. Eredeti, egyedi
remekmű vagy. Adj hálát mindezért, ne hagyd, hogy
páratlanságod félénkké tegyen. Ne légy valaki más, csodáld
önmagad. Az égen minden csillag fontos. Az életben az egyik
legszebb érzés a barátság, és talán az egyik legszebb, amivé
válhatsz: barát. Ha bölcs vagy, megadod a holnapnak, és
megadod magadnak, hogy a legjobb barát legyél. Csak azt kell
látni, hogy mit adnak neked a barátaid, s hogy nélkülük inog a
föld alattad. Akarod tudni, gazdaggá mi tesz? Akkor mindig
tartsd a fejedben ezt: az idő felbecsülhetetlen, a barátságnak

ára nincs, az egészség vagyon, a szeretet a kincs. Egyszer majd
visszanézve észrevesszük, hogy mi volt fontos nekünk, és
rájövünk, hogy az nem is pénzbe került. Használj ki minden
napot, minden pillanatot, hogy élvezhesd az életet!
forrás: internet

Uram, fordítsd felém füled és hallgass meg, mert nyomorult
vagyok és szegény. Őrizd meg lelkemet, hisz hozzád tartozom,
segítsd meg szolgádat, aki benned bízik. Istenem vagy, Uram,
légy hozzám irgalmas! Szüntelen hozzád kiáltok. Tedd vidámmá
szolgád szívét, lelkemet, Uram, hozzád emelem. Hiszen te jóságos
és elnéző vagy, Uram, és csupa irgalom azokhoz, akik hozzád
kiáltanak. Hallgasd meg, Uram, imámat, figyelj könyörgő
szavamra! Hozzád kiáltok a szorongatás napján s tudom, hogy
meghallgatsz. Senki sincs olyan az istenek között, mint te, Uram!
Semmi nem hasonlít tetteidhez, melyeket műveltél. Minden nép
eljön, hogy imádjon, és dicsőíti a Neved, Uram! Mert nagy vagy,
Uram, csodákkal hatalmas, egyedül te vagy az Isten. Mutasd meg
utadat, Uram, hogy igazságod szerint járjak; irányítsd szívemet,
hogy félje Nevedet! Uram, Istenem, egész szívvel áldalak,
dicsőítem Nevedet mindörökké. Mivel nagy volt irgalmad
irántam, lelkem kimentetted a halál verméből. Istenem, kevélyek
kelnek föl ellenem, hatalmaskodók csapata tör életemre, és egy
sincs rád tekintettel. Ám te irgalmas és kegyes Isten vagy,
megfontolt a haragban, de gazdag a jóságban és hűségben. Tekints
rám és ajándékozz meg irgalmaddal, adj erőt szolgádnak, segíts
szolgálód fián! Add jelét kegyelmednek, hadd lássák gyűlölőim,
és szégyenkezzenek, hogy te, Uram, megsegítettél és vigaszt
nyújtottál.
Dávid imája

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 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
Július 6., hétfő 1800 Tab – Július 8., szerda 700 Tab
Július 10., péntek 1800 Tab – Július 11., szombat 700 Tab
Július 12., 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.

