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2014. június 8.

Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
Ünnepek, emléA
knatabi
pok: Utolsó Vacsora
Szerda (június 11.):
Szent Barnabás apostol

Péntek (június 13.):

Római Katolikus Plébánia
és -aKishozzá
Dióhéjban
családitartozó
hittan fíliák heti lapja

Páduai Szent Antal áldozópap
és egyháztanító

Hirdetések
Június 8-án vasárnap, a sérsekszőlősi, zalai, tabi és a megyeri
templomaink felújítására adjuk adományainkat.
A megyeri templomban június 21-én szentmise nem lesz,
következő szentmise időpontja július 5-én este 6 órakor!!!
Június 9-e Pünkösd másnapja (Pünkösdhétfő). Vasárnapi
miserendet tartunk. Szentmisék lesznek, Lullán, Torvajon, és
Tabon a szokott időpontokban.
Június Jézus Szíve hónapja, a péntek esti szentmisék előtt fél 6
órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.
Június 12-én, csütörtökön az esti szentmise után összehívom
az egyházközségek területéről azokat, akik a plébániatemplom
búcsújának szervezésében és lebonyolításában szívesen
kivennék részüket. Gondolok itt a falvak képviseletére, az ágakat
szedőkre, a sátrat állítókra, a sátordíszítőkre és mindazokra, akik
vállalnának feladatot. A búcsú időpontja: június 22., vasárnap.
A szentmise ekkor 10 órakor kezdődik, és 18 órakor is lesz
szentmise.
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, II. János Pál, a Szent pápa nyomában. Bővebb
információt
olvashatnak
a
plébánia
honlapján,
a
www.tabiplebania.hu címen, valamint a hirdetőtáblákon.
Nagy örömmel hirdetem, hogy gyermekeinknek megszervezzük
az első plébániai táborunkat. Helyszíne a háromfai plébánia
lesz. A tábor időpontja: 2014. július 28-tól augusztus 2-ig.
Várom a 10-14 éves gyermekek jelentkezését a katolikus
iskolában Tóthné Margónál, az önkormányzati iskolában Csirke
Erikánál, valamint nálam a plébánián. A tábor összköltsége
nagyon kedvezményesen 8000 Ft/fő, amely természetesen
tartalmazza az utazást, a napi 4x-i ellátás, valamint a szállás
és egyéb programok költségeit is. A tábor költségeit a tanév
végéig fizessék be a fenti személyeknél. Bővebb információt
olvashatnak a plébánia honlapján, a www.tabiplebania.hu címen,
valamint a faliújságokon.
Idén is Szent Rita Katolikus Ifjúsági Tábor! Jelentkezni lehet
Nyulné Németh Erikánál a katolikus iskolában június 26-ig. Az
utazás támogatott, vonattal történik. A jelentkezők részére szülői
értekezlet lesz június 26-án 1615-kor a katolikus iskolában. A
költséget majd a táborban kell fizetni. Bővebb információ az
interneten a www.ujudvaritabor.hu címen.
Sifter Gergő plébános

Jézus föltámadása és mennybemenetele után sem hagyott minket
árván, hanem elküldte a Szentlelket.
A Szentlélek az Atya és a Fiú egymás iránti szeretetének
személye. Általa leszünk Isten gyermekeivé s a mennyország
örököseivé.
“ A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei
vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek
örökösei, Krisztusnak társörökösei."
Szent Pál azt is mondja a Szentlélekről: “ Az Úr ugyanis Lélek:
ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindannyian, akik
fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben
fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át, az Úr Lelke által”
(2Kor 3,17). A Szentlélek munkálja tehát bennünk a Krisztushoz
való hasonlóságot, vagyis a szentséget és a jövendő
megdicsőülést.
A Szentlélek a hét isteni ajándék adományozója: bölcsesség,
értelem, jótanács, tudomány, lelki erősség, jámborság,
istenfélelem.
A Szentlélek egyéni megszentelődésünk és apostoli
tevékenységünk forrása, és Krisztus közösségének, az Egyháznak
a Lelke. Az első pünkösdkor, a Szentlélek kiáradásakor született
az Egyház. Az egyház a Krisztus által rendelt látható közösség,
amely a világ végéig Krisztus megváltói művét folytatja a
Szentlélek vezetésével; tanúságot tesz a Feltámadott állandó
jelenlétéről; megvalósítja Isten tökéletes tiszteletét, és megszenteli
az embereket.
Az Egyház közösségét Szent Pál a leveleiben Krisztus Testének
nevezi.
Abban a pillanatban, amikor Isten felé nyújtottam a kezem, és
“igent” mondtam neki, felfedeztem életem értelmét.
forrás: internet, Szolgáló hittan

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)
Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:
06- 84- 310- 484 (Siófok) 06- 82- 512- 394 (Kaposvár)

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab
8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

Egyházi adó befizetése:
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.
Imacsoport: 2014. június 10., kedd 18 30

