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Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Jeruzsálem, szentek otthona, * dicsérd fölséges Istened!
Ünnepek, emléA
knatabi
pok: Utolsó
Kedd (június 24.):
Péntek (június 27.):
Szombat (június 28.):

Vacsora Római Katolikus Plébánia
és a az
hozzá
tartozó fíliák heti lapja
Oltáriszentség
esőben

Keresztelő Szent János születése
főünnep
Jézus Szentséges Szíve főünnep
A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen
Szíve emléknap

Hirdetések
Június 29-én vasárnap, országos gyűjtés lesz, az úgynevezett
Péter – fillér gyűjtés, így adjuk majd adományainkat.
Június 29-én vasárnap, Sérsekszőlősön, Torvajon, és Tabon
lesznek szentmisék a szokott időpontokban.
Június 29-én vasárnap, 930 órakor kezdődik ( jó idő esetén) a
Torvaji hegyi keresztnél Péter és Pál ünnepékhez kötődve a
fogadalmi szentmise. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Hálásan
köszönöm
mindazok
munkáját,
akik
a
Plébániatemplom
búcsújának
szervezésében
és
munkálataiban kivették részüket. A Jó Isten fizessen vissza
mindenért százszorosan. Külön köszönöm a Polgármester Úr, a
GAMESZ, és az Önkormányzat támogató segítségét!
Június Jézus Szíve hónapja, a péntek esti szentmisék előtt fél 6
órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.
Június 28-án, szombaton a délelőtt fél 11 órás szentmise
keretében a Kaposvári Székesegyházban Balás Béla
megyéspüspök diakónussá szenteli Németh Zsolt kispapunkat.
Az autóbusz a Galéria elől 9 órakor indul. Kérem pontosan
érkezzünk meg! A busz költsége 1200 Ft!
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. A
jelentkezők részére szülői értekezlet lesz június 26-án 1615-kor a
katolikus iskolában. Bővebben a www.ujudvaritabor.hu címen.
Sifter Gergő plébános

Úrnapján, Krisztus testének és vérének ünnepén Violini atya
korán felkelt, és szakadó esőben indult a templomba a reggeli
imádságra. A templomajtó kifordulva a helyéről, odabent
rombolás nyomai: a szobrok összetörve, a tabernákulum
nyitva, a konszekrált ostyák a földön szétszórva hevertek a
főhajóban. Egyenként összeszedte azokat, ám nem találta meg
a nagyobb, Úrfelmutatáskor használt ostyát.
A rendőrség két gyanúsítottat állított elő. Beszélt nekik az
oltáriszentségről, és felajánlotta: nem tesz ellenük feljelentést,
ha megmondják, hol dobták el a szentostyát. Az egyik
bevallotta, hogy éppen azelőtt dobta ki a menekülésre használt
autó ablakán, mielőtt a rendőrség elfogta volna őket. Nem
tudta, mi az, de úgy gondolta, terhelő bizonyítéknak számítana.
Az eső még mindig esett, amikor mindannyian a rendőrautóba
ültek. Violini atya attól tartott, hogy ha tényleg kidobták a
szentostyát, az alighanem szétmállott az egész napos esőben.
A helyszínre érve azonban mindannyian megpillantották a
szentostyát a főút mellett a levegőben lebegni. Különböző
színű, gyönyörű fénysugarak áradtak belőle. Violini atya
kiugrott az autóból, és elkezdett futni a szikrázó fény felé. Az
egyik rendőr, Parsons őrmester közvetlenül mögötte futott. Az
atya térdre borult a sáros földön, boldogan és csodálattal
imádva a szentostyát. Violini atya felállt és kinyújtotta kezét a
szentostya felé, ami olyan fehérnek és frissnek látszott, mint az
átváltoztatás napján. Amint megérintette, a következő szavakat
hallották mindannyian: "Gino atya, kérlek vigyél vissza
Cowley-ba!"
Forrás: www.katolikus.hu (részlet)

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
7 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 24., kedd. 18 30

