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Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Az igaz ember világít, * mint fény a sötétségben.
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Hirdetések
Február 9-én, vasárnap a lullai, a torvaji és a tabi
templomok felújítására adjuk adományainkat.
Február 9-én minden szentmisében Balázs-áldásban
részesítjük a Testvéreket. Szent Balázs püspök és vértanú
közbenjárását kérjük a torok és minden egyéb más betegségben.
Február 11-én, kedden este fél 6 órától kezdjük a Lourdesi kilencedet. A közös imádkozásra szeretettel hívom és várom a
Testvéreket. A lourdes-i imádságot azokon a napokon tartjuk
meg, amikor esti szentmise van a templomunkban (hétfő, kedd,
csütörtök, péntek és vasárnap).
Február 14-én, pénteken Szent Bálint (Valentin ) vértanú
ünnepe van. Szerelmesek miséjére hívom és várom a
házaspárokat, jegyespárokat, értük imádkozunk, majd a
szentmise végén külön áldásban részesülnek, és kis ajándékkal
kedveskedünk nekik. Apostolkodjunk ez ügyben, hívjunk
másokat is, hogy ez ne csak egy Amerikából érkezett felkapott
divat legyen, hanem hűségük közös ünnepe. Jelentkezni lehet a
szentmisék előtt és után a sekrestyében és a plébánia
elérhetőségein.
Egyházközségi bálunkra cégek és magánszemélyek
tombola felajánlását várjuk, amelyeket leadhatnak a plébánia
hivatalban a jövő héten. Előre is köszönjük a szervezők
nevében.
Február 15-én, szombaton a bál szentmisével kezdődik a
plébániatemplomban este 6 órakor, majd átvonulunk a bál
helyszínére az Önkormányzati Iskola ebédlőjébe (Virág utca
12). Kérjük, hogy italokat ne hozzanak oda magukkal,
süteményekkel azonban meglephetik asztaltársaságukat!
Ha van olyan nagyméretű, szép formájú zöldnövényük
(szobafenyő, pálma-félék stb.), ami a lakásukat kinőtte, és azt
felajánlaná a templomunk részére, szívesen elfogadnánk a
szentély díszítéséhez. Előre is hálásan köszönöm!
Aki szeretne ez évben szentmisét mondatni, az jelezze az
időpontot minél előbb. Szentmisét mondathatunk élő és meghalt
szeretteinkért. Ne feledkezzünk meg róluk, számukra ez lehet a
legnagyobb ajándék, amely által segíthetünk rajtuk, hogy
üdvösségre jussanak.
Sifter Gergő plébános
Ima: Atyám!
Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell
mennie! Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a
nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet
magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk.
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő
bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.
Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab
8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

"Gondoljatok bele, hogy egy nem házas asszony bemegy a
templomba, s azt kéri, hogy kereszteljék meg a fiát. És az, aki
éppen ott tartózkodik, azt válaszolja: nem lehet, mert maga nem
házas...
Figyeljük meg, hogy az az asszony, akinek volt bátorsága
megtartani és megszülni gyermekét, mivel találkozik! Zárt
ajtóval! Ha így folytatjuk, nem teszünk semmi jót az emberekkel,
Isten népével. Jézus hét szentséget alapított, de mi ilyen
magatartásokkal egy nyolcadikat találunk ki: a "lelkipásztori vám"
szentségét!... Aki közeledik az Egyházhoz, nyitott ajtót kell, hogy
találjon, és nem a hit ellenőrét... Szükségünk van reverenda és
fátyol nélküli szentekre. Szükségünk van farmeros és tornacipős
szentekre. Szükségünk van szentekre, akik moziba mennek, zenét
hallgatnak és barátaival sétálnak. Szükségünk van szentekre, akik
Istent teszik első helyre, de az egyetemen is kitűnnek. Szükségünk
van szentekre, akik időt találnak a mindennapi imára, és képesek a
tiszta szerelemre, vagy a tisztaságot megszentelik... Szükségünk
van korszerű szentekre, XXI. századi szentekre, akik erre a
korszakra alkotják meg a lelkiségüket. Szükségünk van olyan
szentekre, akik el vannak kötelezve a szegények iránt és a
szükséges szociális változások iránt. Szükségünk a világban élő
szentekre, a világban megszentelődő szentekre, akik nem félnek a
világban élni. Szükségünk van kólát és hot-dogot fogyasztó,
internetező és Ipod-ot használó szentekre. Szükségünk van olyan
szentekre, akik szeretik az Eucharisztiát, és nem szégyellnek a
hétvégén sört inni vagy pizzát enni barátaikkal. Szükségünk van
olyan szentekre, akik szeretik a mozit, a színházat, a zenét, a
táncot, a sportot. Szükségünk van társaságot kedvelő szentekre,
akik nyitottak, normálisak, barátságosak, vidámak és jó barátok.
Szükségünk van olyan szentekre, akik e világban élnek, és meg
tudják ízlelni a világ jó és tiszta dolgait, de mégsem világiasodnak
el... Legyünk hát ilyenek!"
(A "Mi canto es oración" című honlapról)
forrás: internet

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
Hivatali órák: csütörtök: 16 - 1730
szombat: 9 – 10
Keresztelés: szombat: 10 óra
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Szentmisék rendje:
Hétfő:
Tab 18 óra
Kedd:
Tab 18 óra
Szerda:
Tab
8 óra
Csütörtök: Tab 18 óra
Péntek:
Tab 18 óra
Szombat:
Tab
7 óra
Megyer
15 óra (kéthetente)
Vasárnap: Lulla vagy Sérsekszőlős: 8 óra
Tab:
11 óra és 18 óra
Torvaj vagy Zala:
930 óra
Bábony
15 óra (első vasárnap)
Egyházi adó befizetése:
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.

