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Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
Ünnepek, emléknapok:
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia
Köszöntés és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Vasárnap (május 11.): Papi és szerzetesi hivatások vasárnapja
Ó nagy Isten, felajánljuk néked ezt a szent napot.
Húsvét 4. vasárnapja a Jó Pásztor vasárnapja. Ezen a napon a
Kérvén küldj az Anyaszentegyháznak sok hű, szent papot.
hívatásokért imádkozunk. A hivatások szolgálata minden
Legyen szívük Szívednek tiszta fényes tükre.
keresztény kötelessége. Emberként és keresztényként kell
Áldást, kegyelmet árassz lelkükre.
megélnünk hitünket, ezzel vonzóvá tenni Isten ügyét, megmutatni
az elkötelezett élet szépségét, fontosságát. Tegyük fel bátran a
Ó nagy Isten, ifjainkban élessz égi vágyakat,
kérdést: mire hív engem az Isten? Jelen élethelyzetemben mit
Hogyha őket szent pályára hívod, készen álljanak.
tehetek a másik emberért.
Vezesd őket és serkentsd tiszta hivatásra,
Csak Rád vágyjanak , sohase másra.
Hirdetések
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!
Május 11-én, vasárnap perselyadományainkkal a hivatások
ügyét segítjük, így adjuk majd adományainkat.
A bérmálkozók gyóntatását május 15-én (csütörtökön)
délután 4 órakor végezzük a Plébániatemplomban, amely
alkalomra várom a szülőket és a plébániánk területén élő
bérmaszülőket is!
Május 17-én (szombaton) a délután 4 órakor kezdődő
szentmise keretében Balás Béla megyéspüspök úr 30 fiatalnak
szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. Imáinkban hordozzuk
őket és a közös ünnepünkre szeretettel hívom és várom a
Testvéreket!
Június 28-án (szombaton) a délelőtt fél 11 órás szentmise
keretében a Kaposvári Székesegyházban Balás Béla
megyéspüspök diakónussá szenteli a közösségünkhöz tartozó
Németh Zsolt kispapunkat, amely ünnepünkre kellő számú
jelentkező esetén autóbuszt indítunk. Jelentkezni a
sekrestyében lehet!
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!
Sifter Gergő plébános
Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab
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Ó nagy Isten, mai tetteinket fogadd, mint imát.
Fogadd szívünk örömét és búját Anyád kezén át.
Mind ezt neked ajánljuk, híven kérve téged,
hogy jó papokkal áldd meg hív néped.
Ó nagy Isten, kísérd áldásoddal munkás éltüket,
malasztoddal vezesd diadalra minden tervüket.
Nekünk meg adj irántuk tiszta, igaz érzést,
szelíd jóságot, hű egyetértést.
Anekdota

Az idősödő plébánosnak nehéz napja volt. Reggeli mise,
hittanóra, hivatalos ügyek, temetések. A forró nyár eleji napon
késő délután végre hazatért a plébániára, éppen csak lerogyott egy
székre, amikor kopogtattak. János, a sekrestyés volt:
– Plébános úr, a felső-hegyi Tóthéktól jöttek. A nagypapának fel
kéne adni az utolsó kenetet…
– János, ha nekem ebből a székből ma még egyszer fel kell
állnom, nekem kell, hogy valaki feladja az utolsó kenetet! –
kiáltotta méltatlankodva a plébános.
Aztán néhány perc múlva megbékélve elindult a Felső-hegyre.
Szeretettel köszöntjük papjainkat, lelkészeinket, akik példát
adnak arra, hogy emberi mivoltunk meghaladható!

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.

