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Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Az élet útját * mutatod, Uram, nékem.
Május a Szűzanya A
hónapja
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia
és a hozzá tartozó
Anyák napjára
Május hónap a római katolikus Egyházban a Szűz Mária hónapja. Ima
Ennek eredete a XIII. századra vezethető vissza. Május hónap
természeti szépsége - a rügyező fák, a fakadó virágok csodálata Mennyei jó Atyám, őriző pásztorom,
indította a Szűzanya tisztelőit imádságra. "A Boldogságos Szűz Kelő nap fényénél hozzád fohászkodom.
Isten legcsodálatosabb teremtménye, és legszebb az asszonyok Fejet hajt előtted a fűszál, virágszál,
között, méltó arra, hogy tisztelet övezze, és szeretettel forduljanak Hálát adok néked, hogy reám vigyáztál.
Ne hagyj el engemet édes jó Istenem.
felé." Néri Szent Fülöp (XVI. század) örömmel buzdította a
Oh, ha te vagy velem, kicsoda ellenem?
fiatalokat, hogy a májusi virágokból koszorút fonva fejezzék ki Függeszd őrző szemed édes jó anyámra,
szeretetüket a Szűzanya felé, és énekekkel köszöntsék Jézus Hints áldást fejére, a lába nyomára.
Édesanyját, és mindannyiunk Égi Édesanyját.

Hirdetések
Május 4-én, vasárnap 1700 órától szentségimádást tartunk magyar
hazánkért, egyházmegyénk, egyházközségünk lelki megújulásáért,
1800 órakor szentmise.
Május 4-én, vasárnap a lullai és a torvaji templomok felújítására
adjuk
adományainkat.
Május
11-én,
vasárnap
perselyadományainkkal a hivatások ügyét segítjük, így adjuk
majd adományainkat.
A zarándoklat miatt az elsőpéntekes betegek látogatását a
ezen a héten pénteken végzem.
Május a Szűzanya hónapja, az esti szentmisék (hétfő, kedd,
csütörtök, péntek, és vasárnap) előtt 1730 órától májusi litániát
imádkozunk. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket!
Egyházközségi zarándoklatot hirdetek Lengyelországba július
16-19. között. Indulás kora reggel, folyamatos utazás rövid
pihenőkkel Lengyelországba. II. János Pál pápa szülőhelyén,
Wadovicében megtekintjük a szent pápa emlékére berendezett
kiállítást, a szülőházát, majd szentmise. Vacsora, szállás
Krakkóban. 2. nap: reggeli után, délelőtt Lagiewniky-Isteni
irgalmasság Bazilika, ahol Fausztina nővér kultuszával
ismerkedünk, imádkozunk a sírjánál, szentmise a magyar
kápolnában, majd városnézés Krakkóban (várnegyed, óváros).
Késő délután látogatás a világon egyedülálló Wieliczkai
Sóbányában. Vacsora, szállás. 3. nap: reggelit követően
Czestochovába utazunk, amely Lengyelország legnagyobb
zarándokközpontja, ismerkedés a kegyhellyel, a pálos rend
történetével, szentmise. Szállás Zakopaneban, a lengyel Tátra
fővárosában, vacsora. 4. nap: reggeli, majd szentmise a Hála
templomában (II. János Pál ellen elkövetett merénylet után
építették), mely a legszebb épülete Zakopanénak, séta a Gurál
piacon, azután hazautazás rövid pihenőkkel. Érkezés a késő esti
órákban. Részvételi díj: 55.000 Ft/fő A részvételi díj tartalmazza
az autóbuszközlekedést, idegenvezetést, szállást 3 éjszakára
félpanzióval, 2-3 ágyas szállodai szobákban. A részvételi díj nem
tartalmazza a BBP biztosítást, belépődíjakat (kb. 70 PLN).
Jelentkezési határidő: 2014. június 15. Jelentkezni lehet: a
sekrestyében és a plébánián!
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt a
május 10-én, szombaton 1600 órakor kezdődő Tavaszi
hangversenyre, amelyen a Katolikus Iskola énekkara szerepel.
Sifter Gergő plébános
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fíliák heti lapja

Párbeszéd a szeretetről
-Tulajdonképpen, hogy terem a szeretet? – kérdeztem egyszer
anyát. – Magról vetik – nevetett rám. – És honnan szerzik hozzá a
magot? – Nem kell azt szerezni. Belőlünk magunkból pereg. S
megfogan a tenyér simogatásában, a szem pillantásában, minden
ölelésben. – Öntözni nem is kell? – Dehogynem. Jó szóval. – Nem
könnyel? – Ments ég! A könny sós, és a só kimarja a kis szeretet
palánta hajtásait. –Hát palántázni kell a szeretetet? – Palántázni
bizony. Elültetni még a szikes talajba is. Mert ha nem terem
szeretet, kihűl a föld. - Úgy érted, hasztalan a nap heve, ha belülről
nem fűt semmi se? – Igen, így értem, mert emberközpontú
világban élek, és emberként gondolkodom. – Elsősorban mi hát a
szeretet? –Biztonság. Ha szeretnek és szeretsz, mindig van
szövetségesed. – És mi a szeretet másodsorban? –Erő. Ha
feltöltődsz vele, könnyebbnek érzed a batyut, mit az élet a válladra
rakott. – Szeretni mégsem mindig boldogság. Néha gyötrelem. –
Az élet már ilyen. A mohamedán szőnyegszövők, ha elvétik a
mintát, meg sem kísérlik kijavítani a hibát, mert tudják, hogy csak
Allah tökéletes. – Mégis érdemes szeretni? –Csak azt érdemes!!
részlet: Kun Erzsébet: Családmesék c. könyvéből

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
18 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.

