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Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála.
Hirdetések
A sziget és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia
Április 6-án, vasárnap országos gyűjtés van a Szentföld javára.
Volt egyszer régen egy csodás kicsi sziget. Ezen a szigeten lakott
Hálásan köszönöm nagylelkű adományaikat! Jövő vasárnap a
az emberiség minden érzelme: a humor és a jókedv, a
sérsekszőlősi, zalai és tabi templomok felújítására adjuk
szomorúság, a boldogság és bölcsesség és minden más érzés.
adományainkat.
Természetesen a SZERETET is ott élt.
Hálásan köszönöm mindazok jelenlétét, akik részt vettek a
Egy napon, meglepő módon közölték az érzésekkel, hogy a sziget
nagyböjti lelkigyakorlatunkon. Varga Sándor atya jól érezte
el fog süllyedni. Így hát mindenki felkészítette a hajóját, hogy a
magát közöttünk, és ígérete szerint imáiban hordoz minket is.
szigetet elhagyja. Csak a Szeretet akart az utolsó pillanatig várni,
Pénteken 1700 órától keresztutat végzünk, szeretettel hívom és
mert nagyon kötődött szigetéhez. Mielőtt a sziget elsüllyedt, a
várom a testvéreket.
Szeretet segítséget kért a többiektől.
Amikor a Gazdagság egy luxushajón elhagyta a szigetet,
A
templomunk
felújított
szentélyét
szeretnénk
megkérdezte tőle a Szeretet: - Gazdagság, el tudsz vinni
zöldnövényekkel (szobafenyő, pálma-félék stb.) még szebbé
magaddal? - Nem, nem tudlak. A hajómon sok arany, ezüst és
tenni. Ha van olyan nagyméretű, szép formájú növényük, amit
drágakő van. Itt nincs már hely számodra.
felajánlanának a templom részére, szívesen fogadjuk. Előre is
Így hát a szeretet megkérdezte a Büszkeséget, aki egy csodálatos
hálásan köszönöm!
hajón haladt el. - Büszkeség, légy szíves, el tudsz engem vinni
Otthon lévő betegek húsvéti gyóntatását április 8-án, kedden
magaddal? - Szeretet, én nem tudlak elvinni. - válaszolta. - Itt
kezdem a reggeli óráktól Tabon. A falvakban pedig április 9minden tökéletes, te kárt tehetnél a szép hajómban.
én, szerdán végezzük.
Következőként a Szomorúságot kérte meg a Szeretet:
Május
2-án
(péntek-hosszú
hétvége)
egyházközségi
- Szomorúság, kérlek, vigyél magaddal! -Ó szeretet! - mondta a
zarándoklatot hirdetek Szombathely - Mariazell útvonalon.
Szomorúság. - Én annyira szomorú vagyok, hogy egyedül kell
Program: indulás kora reggel, Szombathelyen pihenő, majd
maradnom.
továbbutazás Mariazellbe. Részvételi díj: 12.000Ft/fő amely
Amikor a jókedv elindult, olyan elégedett és féktelen volt, hogy
tartalmazza az utazást, idegenvezetést. Jelentkezni lehet az
meg sem hallotta a Szeretet szólítását.
összeg befizetésével a sekrestyében és a plébánián. Jelentkezési
Váratlanul azonban megszólalt egy hang: " Gyere Szeretet, én
határidő: április 6-a, vasárnap!
elviszlek!" A Szeretet olyan hálás és boldog volt, hogy teljesen
Lassan eljön az óvodai, iskolai beíratások időszaka. Szeretettel
elfelejtette megkérdezni megmentője nevét.
kérem a kedves szülőket, hogy ne feledkezzenek meg
Később a Szeretet megkérdezte a Bölcsességet: - Bölcsesség, meg
gyermekeik vallásos nevelésére tett ígéretükről. A Katolikus
tudod nekem mondani, hogy ki volt az, aki segített nekem?
Iskolában órarend szerint zajlik a hittan oktatása, heti két órában.
- Persze. - mondta a Bölcsesség. - Az Idő volt az.
Az Önkormányzati Iskolában 1-2. és 5-6. osztályokban
- Az Idő? - kérdezte csodálkozva a Szeretet. - De miért segített
válasszák gyermekeik számára adott nagy lehetőséget, az
nekem az Idő? És a Bölcsesség ezt válaszolta:
órarend szerinti hit- és erkölcstan oktatást.
- Mert csak az Idő érti meg, mennyire fontos a Szeretet az életben.
Kedves Testvérek, ne felejtsenek el rendelkezni személyi
forrás: internet
jövedelemadójuk 2x 1 %-ról. Az egyik 1%-ot a Magyar
Katolikus Egyház támogatására javasoljuk, melynek technikai
száma 0011.
Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
Szeretettel kérem a Testvéreket, jelentkezzenek Passió
Plébános: Sifter Gergely
éneklésére a kántor Úrnál. Nem elfelejtve, ez egy szép
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
szolgálat, mert aki énekel, az kétszeresen imádkozik.
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a
Hivatali órák: csütörtök: 16 - 1730
sekrestyében.
szombat: 9 – 10
Az Új Ember és Keresztény Élet újságokat vigyük el az újságos
Keresztelés: szombat: 10 óra
polcról. A Spiritus egyházmegyei újságban a velem készült
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
riportot is elolvashatják.
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Sifter Gergő plébános
Szentmisék rendje:
Hétfő:
Tab 18 óra
Pio Atya imája
Kedd:
Tab 18 óra
Jézus szent szíve, minden jónak forrása, imádlak Téged, hiszek
Szerda:
Tab
8 óra
Benned, szeretlek Téged, és bánom minden bűnömet. Neked
Csütörtök: Tab 18 óra
ajándékozom az én szegény szívemet. Tedd alázatossá, tisztává és
Péntek:
Tab 18 óra
minden kívánságodnak megfelelővé. Add jóságos Jézusom, hogy én
Szombat:
Tab
7 óra
Benned és Te énbennem élj. Védj meg (veszedelemben)
Megyer
18 óra (kéthetente)
veszélyben, vigasztalj a szenvedésben, őrizd meg testem
Vasárnap: Lulla vagy Sérsekszőlős: 8 óra
egészségét, adj áldomást minden művemre, és a szent halál
Tab:
11 óra és 18 óra
Torvaj vagy Zala:
930 óra
kegyelmét add meg nekem.
Bábony
15 óra (első vasárnap)
Egyházi adó befizetése:
Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.
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