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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Magasztaljanak téged a népek, Istenünk, * magasztaljanak az összes nemzetek.
Ima a Szűzanyához
Velem voltál jó Szűzanyám, fájdalomban vigasztaltál,
átöleltél, rám hajoltál, éjjel-nappal erőt adtál.
Te voltál a menedékem, fájdalmamban segítségem.
Szent fiadat kérjed szépen, adja vissza egészségem.
Ó, Szűzanyám, állj mellettem, a kezemet ne engedd el.
Kétségbe esni ne hagyj, szívembe békességet adj.
És ha eljön az óra, ha indulok a nagy útra,
térden állva, leborulva, szent nevedet magasztalva
sóhajtom ki lelkemet. Szűz Mária, égi anyám, óh
hallgasd meg az én imám. Hozzád szólok benned bízva,
szomorúak nagy vigasza. Sok bánat a földi éltem,
segítsd nekem elviselnem. Nyújtsd ki mennyből
szent kezedet, segítsd vinni keresztemet. Kérjed értem
Szent fiadat, tudom jól, hogy terád hallgat. Hogy majd
az ő szent nevében, köszönthetlek fönt az égben.
Ó, hallgasd meg kérésemet, hogy dicsérjem szent
nevedet, és fogadd el az én imám, Szűz Mária édesanyám.
Ámen.

Hirdetés
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 az Örömhírmondóban,
illetve a plébánia honlapján.
A plébániatemplom és kertjének rendbetételére gyűjtést
hirdetek az egyházközségben. Aki szívesen hozzájárulna a
felújítás költségeihez - legfőként a templomkert rendezése,
korlátok cseréje, korlátok-templomkapuk festése -, hálás szívvel
köszönöm.
Augusztus 19én, szerdán reggel nem lesz szentmise.
Augusztus 20-án, csütörtökön államalapító Szent István
királyunk ünnepe van, Lullán 830 órai kezdettel tartjuk a
szentmisét kenyérszenteléssel. Tabon az ünnepség után 1100
órakor kezdődik az ünnepi szentmise a plébániatemplomban,
amelynek végén a testvéregyházak képviselőivel együtt
megáldjuk az új kenyeret. Szeretettel hívom és várom a
Testvéreket e szép ünnepre.
Sifter Gergő h.esperes-plébános
Útravaló augusztusra
Boldog igazán az az ember – Krisztus előtt –, aki zavartalanul
boldog. Bárkivel beszéltem s megkérdeztem, boldog-e, azt mondta:
„Igen, de… Boldog volnék, ha…” – és már sorolta is, hogy mi
zavarja a boldogságát.
A mai „Krisztus előtti” ember csak úgy tudja elképzelni
boldogságát, hogy azt nem zavarja semmi. Ha cipőjében egy
kicsiny kavics nyomja lábát, már nem lehet zavartalanul boldog.
Ha száz forinttal kevesebbje van, akkor sem. És mert csak úgy
tudja elképzelni boldogságát, hogy zavartalan boldogság legyen –
ezért boldogtalan, mert ilyen nincs. Nincs! S aki ezután vágyik, ez
a kék madár, amit kerget, de – hiába. Legalábbis ott nincs, ahol

keresi.
Jézus ezt a „zavartalan boldogság” fogalmat restaurálja, és e
helyett valami különleges boldogságot ajánl fel a tanítványoknak
– a megzavarhatatlan boldogságot. Míg a legtöbb ember a
zavartalan boldogság után vágyik, Jézus azt mondja: - Én ennél
többet adok! Aki az én tanítványom, annak olyan boldogságot
ajánlok fel, amit nem lehet igazán megzavarni. Legfeljebb csak
„megfodrozni” lehet, úgy, mint az óceánok felszínét, ahol a
legszörnyűbb vihar is csak húsz-harminc méterre mozgatja meg a
víztömeget – azonban ez alatt még tizenegyezer(!) méternyi víz
marad csöndben, zavartalanul. Így a hívő ember életének a
felszínét is „megfodrozzák” az élet napjai, órái, viharai: ideges is
lesz, talán kapkod is, vagy indulatba jön – de a dolgok mélyén és
mögött a megzavarhatatlan boldogság él. És ez mindig feltör, ez
mindig rendbe hozza a zavarokat. – Ha valaki egészen tanítvány
tudna lenni, az még többre is juthat. De ha már ide eljutunk, akkor
messze jutottunk…
Kedves Atyánk, köszönjük Neked, hogy mi mindenek ellenére
boldog emberek lehetünk, olyan boldogok, mint a zsoltáros, aki
lehetett nagyon szegény, talán éhes is volt, de volt Istene, és ezért
sokszor leírja zsoltárában, hogy ő boldog. Mert bízhat Benned,
mert Te vagy az ő erőssége, mert a Te házadban lakozhat.
Áldunk Téged, hogy bízhatunk Benned, mi megbízhatatlan
emberek. És erősségünk vagy nekünk, akik olyanok vagyunk,
mint a megrepedt nádszál és a pislogó gyertyabél, nem oltasz el és
nem fújsz el bennünket.
Köszöntünk Téged, jelenlévő Jézusunk, dicséret, dicsőség, hála
legyen Neked, hogy bármi történjék, nekünk Te vagy a mi Urunk,
Krisztusunk.
Ámen
forrás: Gyökössy Endre: Szeress mégis c. könyvéből részlet

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:
Augusztus 17., hétfő 1800 Tab – Aug. 19., szerda:Nem lesz mise
Augusztus 20., csütörtök: 830 Lulla – 1100 Tab
Augusztus 21., pént. 1800 Tab – Augusztus 22., szomb. 700 Tab
Augusztus 23., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
Augusztus 24., hétfő 1800 Tab – Augusztus 26., szerda 700 Tab
Aug. 28., péntek 1800 Tab – Augusztus 29., szombat 700 Tab
Augusztus 30., vasárnap:
800 Lulla – 930 Torvaj - 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 kérem, írják be: „Egyházi hozzájárulás”,
valamint az adott évet.

