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2014. július 13.

Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Jó földbe hullott a tanítás magja, * és termést érlelt.
Hirdetések
Ünnepek, emléA
knatabi
pok: Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia
és a hozzá
tartozó fíliák
Július 13-án, vasárnap
a sérsekszőlősi,
a zalaiheti
és lapja
a tabi
Kedd (július 15.):
Szent Bonaventura püspök és
plébániatemplom felújítására adjuk adományainkat.
egyháztanító emléknapja
A lengyelországi zarándokaltról a következőket hirdetem.
A hagyomány szerint a Bonaventura (jószerencse) név a súlyos
beteg gyermek Szent Ferenc imájára történt csodás gyógyulásának
Indulás július 16-án, szerdán reggel 500 órakor a Galéria elől.
emléke. Isten erejéből való meggyógyulása miatt vette fel ezt a
Gyülekezés előtte a parkolóban. Mindenki hozzon magával kb.
nevet, és egész élete Isten tetteinek hirdetése volt. A Bonaventura
10.000Ft-nak megfelelő költőpénzt és 5.000Ft-nak megfelelő
név Isten jó tettére, segítségére utal. Isten ma is munkálkodik a
lengyel zlotyit a belépőre. Nem fogadják el sehol a forintot,
világban, de vajon van-e nyitott szemem, hogy meglássam tetteit,
zlotyival kell fizetni, illetve bankkártyával. Valamint hozzanak
és tudok-e hálát adni mindazért, amit Isten tett velem és adott
meleg ruhát, zárt cipőt és esernyőt. A személyigazolványát senki
nekem. A bátorság és a leleményesség is Istentől kapott ajándék.
ne felejtse otthon! Kérek mindenkit, hogy indulás előtt kössön
Mi is szeretnénk felfedezni Isten működését életünkben, és
egyéni utazási és balesetbiztosítást, amelyet keddenként
szeretnénk napról napra Isten szeretetében élni, és arról tanúságot
kedvezményesen elérhetnek a postán. Visszaérkezés várhatóan
tenni.
19-én, szombaton 2000 órakor.
Péntek (július 18.):
Szent Hedvig királynő emléknapja
A plébániai táborral kapcsolatban, amely a háromfai plébánián
lesz, július 15-én, kedden szülői értekezletet tartunk a
Hinni akarj, ne látni!
plébániatemplomban az esti szentmise után fél 7-kor!
Egyszer jámbor férfiak állítottak be Szent Lajos francia királyhoz
A zalai templom búcsúnapja július 27-én, vasárnap lesz,
és ezt jelentették:
amelyet a fél 10 órakor kezdődő szentmise keretében
– Fenség, az egyik párizsi templomban, amikor a pap átváltoztatás
ünneplünk. A szokott feltételekkel teljes búcsú nyerhető. (Tiszta
után fölmutatja a szentostyát, az eleven Jézus látható!
lélek, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára.)
A király nem csodálkozott különösképpen, ezért a hírvivő
megkérdezte:
Előre hirdetem, hogy július 27-én, vasárnap Szent Kristóf (az
– Mi az, Fenség, nem hiszi?
utazók védőszentje) ünnepéhez kötődően a 11 órás szentmise
– Hogyne hinném – válaszolta a szent király –, hiszen Jézus maga
után gépjárműmegáldást végzünk! Szeretettel hívom az
mondta: “Ez az én testem!”
autóval, motorkerékpárral és biciklivel közlekedő minden
– Jöjjön el, nézze meg Fenséged is!
Testvéremet!
– Dehogy megyek!
Augusztus 16-án ünnepeljük a zalai templom 260 éves
– Miért, mégsem hiszi?
évfordulóját, amelyre nagyszabású ünnepséggel készülünk.
– Milyen ostobák az urak! – válaszolta Szent Lajos. – Lelkem
Délután 2 órakor kezdődik majd az ünnepi szentmise.
mélyéig hiszem, de ha ott lennék, becsuknám a szemem, hogy ne
Sifter Gergő plébános
lássam és el ne veszítsem a hitem érdemét, jutalmát és
boldogságát, hiszen Jézus maga mondta: "Boldogok, akik nem
látnak, mégis hisznek” (Jn 20,29).
Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
forrás: internet

Bizalom Istenben
Isten, te vagy az én pajzsom,
Te vagy az én erős váram.
Sehol nincsen nyugodalmam
Csak benned van bátorságom.
Hasztalan tör rám a végzet,
Balszerencse minden átka:
Tenger vész közt megfogódzom
Hitem biztos horgonyába.
Vesszőzhet vad, viharos éj,
Nem rémít, ha csapkod, lángol:
Erős karod megragad és
Kivezet az éjszakából.
Endrődi Sándor
Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab
8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

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)

Egyházi adó befizetése:
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.
Imacsoport: 2014. július 22., kedd. 1830

