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Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.
Ünnepek, emléA
knatabi
pok: Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia
Tanévkezdés
és aimádsága
hozzá tartozó
Szerda (szeptember 3.): Nagy Szent Gergely pápa és
Adj nekünk, Uram,
egyháztanító emléknapja
Látó szemet,
NAGY SZENT GERGELY pápa 540 körül született Rómában,
Szerető szívet
nemesi családból. Az örökségéből hat kolostort alapított, még
És mély lélegzetet.
szülei volt palotáját is kolostorrá alakította. Róma prefektusa lett.
578-ban szerpappá avatták, majd Konstantinápolyban pápai követ.
Amikor látó szemet kérünk tőled,
Bencés szerzetes volt és II. Pelágiusz pápa tanácsadója.
Ezért könyörgünk:
590. szeptember 3-án pápává választották: jó pásztor volt, segítette
Add nekünk a Te szemedet,
a szegényeket, megtéríttette az angolokat. Sokat írt erkölcsi és
Hogy mint Te, úgy lássuk
hittudományi kérdésekről. Összeállította a misekönyvet,
A világot, az embereket és
megszervezte a liturgiát. Megkezdte a népvándorlás népeinek
Történelmünket,
megtérítését. 604. március 12-én halt meg. A négy egyházatya
És a magunk élete történetét.
egyike.
Példája: Légy művelt, segítőkész és példamutatóan vallásos!
Add, hogy napról napra, óráról órára
Olyanok legyünk, amilyennek
Elgondoltál.
Hirdetések
Tégy bennünket lassan – lassan
Szeptember 1-jén, hétfőn megkezdődik az új tanév és ezzel
Azzá, amire teremtettél.
együtt a hitoktatás is iskoláinkban. Kérjük a kedves szülőket,
hogy ne feledkezzenek meg gyermekeik vallásos nevelésére tett
ígéretükről, és engedjék, hogy a világi tanulmányok mellett a
hittanórákon és a vasárnapi szentmiséken Istent és az ő tanítását
megismerjék. Jelentkezni az iskolákban a hitoktatóknál lehet!
A Szent Gellért Római Katolikus Iskola tanévnyitóját
szeptember 1-jén, hétfőn a 8 órakor kezdődő szentmise
keretében tartjuk!
Szeptember 5-én, pénteken elsőpéntek, délelőtt a betegek
látogatását és gyóntatását végzem, 1730 órától gyónási alkalmat
biztosítunk, 1800 órakor pedig szentmise lesz.
Szeptember 7-én, vasárnap tartjuk a megyeri templom
búcsúját (Kisboldogasszony) a 930 órakor kezdődő szentmise
keretében, ezért a zalai templomban a vasárnapi szentmise csak
ezen alkalommal délután 2 órakor kezdődik!
Sifter Gergő plébános
Az öröm tíz szabálya
1. Minden reggel kitartóan kérd Istentől az örömöt!
2. Mosolyogj és tanúsíts nyugalmat kellemetlen helyzetekben is!
3. Ismételgesd szívből: "Isten, aki szeret engem, mindig jelen
van!"
4. Törekedj arra, hogy az embereknek csak a jó oldalát nézd!
5. Űzd el magadtól bátran a szomorúságot!
6. Kerüld a panaszkodást és a kritizálást, mert ezeknél semmi sem
nyomasztóbb!
7. Végezd örömmel és vidáman munkádat!
8. Látogatóidat fogadd mindig szívesen, jóindulattal!
9. Vigasztald a szenvedőket - felejtkezz el magadról!
10. Terjeszd mindenütt az örömöt, akkor biztosan magad is
rátalálsz!
Gaston Courtois
forrás: Szolgáló hittan internet
Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab
8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

fíliák heti lapja

Uram, szükségem van a Te szemedre,
Adj nekem eleven hitet.
Szükségem van a Te szívedre,
Adj mindent elbíró szeretetet.
Szükségem van a Te leheletedre,
Add meg nekem a Te reményedet,
Magamnak és Egyházadnak.
Suenens bíboros imája
forrás: Szolgáló hittan internet

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)

Egyházi adó befizetése:
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.
Imacsoport: 2014. szeptember 2., kedd. 1830

