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2014. június 15.

Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké.
Ünnepek, emléA
knatabi
pok: Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia
Lélekben gyermek
maradni
és a hozzá
tartozó fíliák heti lapja
Vasárnap (június 15.):
Szentháromság vasárnapja
Élt egyszer három jó barát. Barátságuk azzal kezdődött, hogy
A Szentháromság titkát a kinyilatkoztatásból ismertük meg. Jézus
mindhárman ugyanazon a napon születtek, egy iskolába jártak, s
megkeresztelkedésekor megnyílt az ég, a mennyből az Atya szózata
mindig egymás mellett ültek. Később azonban sorsuk három
hallatszott és a Szentlélek galamb képében szállt alá. Jézus a
irányba sodorta őket: egyikük tanár lett, a másik orvos, a
tanítványait megbízta: „3. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá
harmadik pedig, mivel igen alacsony termetű volt, elszegődött a
mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a
cirkuszba bohócnak.
Szentlélek nevére…” (Mt 28,19). Isten az Atya, Isten a Fiú (Jézus
A három jó barát gyakran találkozott egymással, egészen addig a
Krisztus), Isten a Szentlélek. Három személy, egy Isten. Ez a
napig, míg mindhárman egy autóbaleset áldozatai nem lettek. A
Szentháromság titka.
mennyország kapuja előtt találkoztak, ismét nagy jókedvvel.
Gondolat: Keresztvetésed legyen tudatos hitvallás és őszinte ima!
- Látjátok, még a mennyországba is együtt érkeztünk,
remélhetőleg most már örökké együtt leszünk - mondta az első.
- Együtt állunk az Úr ítélőszéke elé - mondta a másik -, ne
Hirdetések
féljetek, ilyen jó sorsunk még sose volt, mint itt lesz.
Hálaadó tanévzáró szentmisét, Te Deumot tartunk június 1815
Csak a legkisebb, a kicsi bohóc nem szólt semmit. Meghúzódott a
án, szerdán 16 órakor plébániatemplomunkban.
másik kettő árnyékában, s igen félt, mert úgy érezte, egész
Június 18-tól a szerda reggeli misék 700 órakor kezdődnek.
életében nem tett semmi jót, hiszen csak bohóckodott.
Az Úr színe előtt a földre borultak, és irgalomért esedeztek.
A megyeri templomban június 21-én szentmise nem lesz,
- Jól van, fiam - mondta Jézus az elsőnek -, te egész életedben
következő szentmise időpontja július 5-én este 6 órakor!!!
tudatlanokat tanítottál. Ragyogni fogsz a mennyben, mint a
Június Jézus Szíve hónapja, a péntek esti szentmisék előtt fél 6
hajnalcsillagok.
órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.
- Jól van, fiam, amikor beteg voltam, meglátogattál, sőt, meg is
gyógyítottál - szólt Jézus a másodikhoz.
Plébániatemplom búcsújának időpontja a június 22-én, vasárnap
A kis bohóc lehunyta a szemét, s úgy várta az Úr ítéletét:
10 órakor kezdődő szentmise keretében lesz. Kérem, hogy a
- Tiéd a mennyek országa, kis bohóc - mondta Jézus -, mert
gyermekek virágszirmokat hozzanak, és az Oltáriszentség
lélekben gyermek maradtál. Amikor bánatos voltam,
előtt hintsék majd a körmenet során. Ezen a napon este 6
megnevettettél, s amikor szomorkodtam, megvigasztaltál.
órakor is lesz szentmise a plébániatemplomban.
A kis bohóc erre örömében cigánykereket hányt, s mosolyogtak
30
Június 28-án, szombaton a 10 órás szentmise keretében a
mind az angyalok.
kaposvári Székesegyházban Balás Béla megyéspüspök
A legjobbat az teszi, aki az embereket felvidítja, megnevetteti.
diakónussá szenteli Németh Zsolt kispapunkat, amely
Erdődy Imre
ünnepünkre autóbuszt indítunk. Kérem, akik jelentkeztek,
forrás: internet
fizessék be az útiköltséget, amely 1200 Ft. Az autóbusz a
Galéria elől indul 9 órakor.
Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
Egyházközségi zarándoklatot hirdetek Lengyelországba július
16-19. között, II. János Pál, a Szent pápa nyomában. Bővebb
Plébános: Sifter Gergely
információt
olvashatnak
a
plébánia
honlapján,
a
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
www.tabiplebania.hu címen, valamint a hirdetőtáblákon.
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
Nagy örömmel hirdetem, hogy gyermekeinknek megszervezzük
Hivatali órák: csütörtök: 16 - 1730
az első plébániai táborunkat. Helyszíne a háromfai plébánia
szombat: 9 – 10
lesz. A tábor időpontja: 2014. július 28-tól augusztus 2-ig.
Keresztelés: szombat: 10 óra
Várom a 10-14 éves gyermekek jelentkezését a katolikus
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
iskolában Tóthné Margónál, az önkormányzati iskolában Csirke
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Erikánál, valamint nálam a plébánián. A tábor összköltsége
Szentmisék rendje:
nagyon kedvezményesen 8000 Ft/fő, amely természetesen
Hétfő:
Tab 18 óra
tartalmazza az utazást, a napi 4x-i ellátás, valamint a szállás
Kedd:
Tab 18 óra
és egyéb programok költségeit is. A tábor költségeit a tanév
Szerda:
Tab
7 óra
végéig fizessék be a fenti személyeknél. Bővebb információt
Csütörtök: Tab 18 óra
olvashatnak a plébánia honlapján, a www.tabiplebania.hu címen,
Péntek:
Tab 18 óra
valamint a faliújságokon.
Szombat:
Tab
7 óra
Megyer
18 óra (kéthetente)
Idén is Szent Rita Katolikus Ifjúsági Tábor! Jelentkezni lehet
Vasárnap:
Lulla
vagy
Sérsekszőlős:
8 óra
Nyulné Németh Erikánál a katolikus iskolában június 26-ig. A
15
Tab:
11
óra és 18 óra
jelentkezők részére szülői értekezlet lesz június 26-án 16 -kor a
30
Torvaj
vagy
Zala:
9
óra
katolikus iskolában. Bővebben a www.ujudvaritabor.hu címen.
Bábony
15 óra (első vasárnap)
Sifter Gergő plébános
Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:
06- 84- 310- 484 (Siófok)
Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab
8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

06- 82- 512- 394 (Kaposvár)

Egyházi adó befizetése:
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.
Imacsoport: 2014. június 24., kedd. 18 30

