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Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet,*és üdvösségünket add meg nékünk!
Ünnepek, emléA
knatabi
pok: Utolsó
Hétfő (augusztus 11.):
Szerda (augusztus 13.):
Csütörtök (augusztus 14.):

Hirdetések
Vacsora Római Katolikus
Plébánia
és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Augusztus 14-én az előző évekhez hasonlóan virrasztást

Szent Klára szűz emléknapja
Boldog XI. Ince pápa emléknapja
Szent Maximilián Mária Kolbe
áldozópap és vértanú emléknapja
Péntek (augusztus 15.):
Szűz Mária mennybevétele
(Nagyboldogasszony) FŐÜNNEP (parancsolt ünnep)
Plébániai tábor - Háromfa

Az első Egyházközségi tábort július végén tartottuk Háromfán.
 zajlott
látni! és mi volt a gyerekek véleménye
Hogy milyen hangulatban
a hatodik nap végén, azt pár részlettel a tábornaplóból tudom a
legjobban visszaidézni.
„Nem lehet előítéletekkel élni. A Háromfás tábor bebizonyította,
hogy mindegy, hogy hol vagy, kivel vagy, mikor vagy ott, ha
szeretjük, becsüljük, és tiszteljük egymást, elrepül az idő. Mégis
mi történt ez alatt a hat nap alatt? Új barátságok születtek, eltűntek
az iskolában született előítéletek, régi barátságok erősödtek meg.
Versenyeztünk, rengeteget nevettünk, szórakoztunk, túráztunk,
fürödtünk. Egy szóval számtalan emlék büszke tulajdonosai
lehettünk. Így az utolsó este rájöttem, hogy milyen rövid is az az
idő, amit kapunk, ami a rendelkezésünkre áll. Vajon miért telik
így az idő, miért rohannak azok a napok, amiket legszívesebben
meghosszabbítanánk, visszapörgetnénk? Egy-két esti beszélgetést,
vagy újraélnénk egy vetélkedőt. Miért van az, hogy a legjobb
dolgok érnek legelsőnek véget? Hihetetlen, hogy milyen hamar
elrepült ez a pár nap!”
„Extra infóként megjegyzem, hogy aki ebbe a táborba szeretne
jönni, illetve jön, annyira megtetszik neki, hogy legszívesebben
még sok napot eltöltene ezen a csodálatos helyen. Hogy mi lesz
jövőre? Kit várunk vissza? Gergő atyát, akivel nyugodt szívvel
lehet cetlizni, karaokézni és hadban állni. Ibolya nénit, akinek
megköszönhetjük, hogy jobbnál jobb ételek kerültek az
asztalokra, és hogy degeszre ehettük magunkat. Köszönetet
mondunk Anikónak, Krisztinek, Mártinak és Erikának, akik
mindig a legjobbat akarták nekünk, segítettek, támogattak minket,
valamint jót nevettek velünk.
Unatkozol nyáron és csak a gép előtt töltöd a délutánokat?
Szeretnél változtatni a helyzeten? Szeretnél egy csodálatos
közösségbe tartozni? Ne habozz, a Háromfai tábor mindig nyitva
tartja kapuit, mondhatni tárt kapukkal vár. A döntés a TE
kezedben van.
Kapcsolj ki & kapcsolódj be!
Sok emlékkel, új barátságokkal és hat csodálatos nappal
gazdagodva írta e sorokat Karakas Kitti, volt 8.-os tanuló.
Jövőre ugyanitt, ugyanígy veletek!”
A szervezők nevében köszönöm Kitti és a többi gyerek dicsérő
szavait, mellyel a tábort minősítették. Legnagyobb öröm
számunkra az ő elégedettségük. Köszönöm Babócsa és Háromfa
plébánosának, Dani atyának kedvességét és segítőkészségét, hogy
rengeteg tennivalója mellett ránk is tudott időt szakítani. Végül
magam is szeretném megköszönni, hogy ennek a nagyszerű
közösségnek a tagja lehettem.
A Jó Isten segítségével jövőre találkozunk!
Heroldné Szücs Anikó

tartunk Tabon a templomban hazánkért! Szentmise 2000
órakor, utána Szentségkitétel, éjfélkor pedig szentségi áldással
Szentségeltétel. Szeretettel hívom és várom a testvéreket, nem
csak a Rózsafüzér társulat tagjait. Hiszen van miért, és ki(k)ért
imádkoznunk. 1800 órakor nem lesz szentmise.
Augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételének főünnepe lesz,
ismert nevén Nagyboldogasszony napja. PARANCSOLT
ÜNNEP, A SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL BŰN
TERHE ALATT KÖTELEZŐ! Egyetlen olyan parancsolt
ünnepünk, amely nem munkaszüneti napra esik. Most kell
megmutatnunk, mennyire vagyunk katolikusok. Úgy intézzük
dolgainkat, hogy a munka mellett is családunk minden tagja
részt tudjon venni a 1800 órakor kezdődő szentmisén.
Augusztus 16-án ünnepeljük a zalai templom 250 éves
évfordulóját, amelyre nagyszabású ünnepséggel készülünk. 1400
órakor kezdődik majd az ünnepi szentmise, amelyen a Kaposvári
Helyőrségi Zenekar adja a zenei szolgálatot. Ezt követően pedig
az általuk adott koncerten vehetünk részt.
Augusztus 17-én, vasárnap ünnepeljük a torvaji templom
búcsúját a 930 órakor kezdődő szentmise keretében. Szokott
feltételekkel teljes búcsú nyerhető! Szeretettel hívom és várom a
Testvéreket!
Augusztus 20-án, szerdán államalapító Szent István királyunk
ünnepe. Lullán 830 órakor tartjuk a szentmisét
kenyérszenteléssel. Tabon a városi ünnepség után 1000 órakor
kezdődik az ünnepi szentmise, amelyben megáldjuk az új
kenyeret. Szeretettel hívom és várom a testvéreket e szép
ünnepre. Ezen a napon reggel nem lesz szentmise!
Sifter Gergő plébános

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)
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Egyházi adó befizetése:
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.
Imacsoport: 2014. augusztus 19., kedd. 1830

