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Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: El ne feledjétek * Urunknak nagy tetteit!
Közös imára A
hívtabi
a Szentatya
Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia
és aa hozzá
tartozó fíliák heti lapja
Együtt főztünk
fesztiválon
Egységben a pápa imádságával és mindazokkal, akiknek
2014. szeptember 6-án a Tabi Szüreti Fesztiválon iskolánk Szülői
szenvedésben van részük, együttérzésünket fejezzük ki a
Munkaközössége és plébániánk lelkes csapata már nem első
keresztény hívek nevében. Szívből reméljük, hogy a lehető
alkalommal próbálta meggyőzni a zsűrit, hogy nemcsak a
leghamarabb elhallgatnak a fegyverek, és Irakba, a Gázai
városban élő közösségünk összetartó ereje mérvadó, de a főzéshez
övezetbe és Ukrajnába visszatér a béke és a reménység.
is remekül értünk! Most, idén először Első díjjal jutalmazták
Szeptember 14-én minden szentmise végén mondjuk el a
törekvéseinket. Külön is meg kell említenünk szakácsnőnket és
következő imákat a válsághelyzetben szenvedő keresztényekért:
szakácsunkat, akik töretlen lelkesedéssel irányították a kis
Ima:
csapatot. Az ő hathatós közreműködésüknek és néhány lelkes
Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,
kuktának köszönhető, hogy a végeredmény tarolt. Menü: baconba
hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek,
tekert sajttal töltött füge, vadas zsemlegombóccal, szalagos fánk
ahol sértés, oda megbocsátást,
levendulás
baracklekvárral.
Azt
gondoljuk,
sikerült
ahol tévedés, oda igazságot,
bebizonyítanunk, hogy Isten dicsőítése nem csak és kizárólag az
ahol kétely, oda hitet,
ima eszközével lehetséges. Hisszük és valljuk, hogy Isten
ahol kétségbeesés, oda örömet.
szeretete és vallásgyakorlásunk tökéletesen megfér a jókedvvel, a
Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni,
közösségépítés ilyen formájával is. S hogy ez most ilyen
minthogy vigaszt várjak,
eredménnyel zárult, az csak külön öröm mindnyájunknak.
inkább én törekedjem megértésre,
Plébániánk támogatásának köszönhetően mindenkit, aki úgy
mint hogy megértést óhajtsak,
érezte, hogy kötődik hozzánk, s ellátogatott sátorunkhoz,
inkább szeressek,
vendégül láthattuk egy tál meleg gulyással. Sajnos kevesen éltek a
minthogy szeretetet igényeljek.
lehetőséggel, leginkább a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
Mert önmagunkat elfelejtve találjuk meg magunkat.
szülői közössége jelentette a törzsközönséget.
Ha megbocsátunk akkor nyerünk bocsánatot.
Reméljük, hogy e már hagyományosnak mondható esemény most,
Ha meghalunk akkor ébredünk az örök életre.
a siker hírére sokak fülébe eljut, s jövőre még többen ülhetünk le
Ámen
közösen az asztal mellé, egy tál gőzölgő leves kíséretében. Örülni
Miatyánk, Üdvözlégy.
egymásnak, közösségünknek és az életnek. Köszönet
mindenkinek, aki csak a legkisebbet is tette e szép nap sikeréért.
Jövőre újra felállítjuk a sátrat és az üstöt. Várunk akkor is
Hirdetések
mindenkit sok szeretettel, mind a plébánia, az egyházközség és a
Szeptember 14-én, vasárnap a lullai, torvaji és a tabi
szülők közösségéből is!!
plébániatemplom felújítására gyűjtünk. Minden jószándékú
Szervezők
adakozónak fizessen vissza az Isten százszorosan.
Szeptember 14-én, vasárnap a bábonyi kápolnában is lesz
szentmise délután 3 órakor!
Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
A következő szentmise időpontja a megyeri templomban
Plébános: Sifter Gergely
szeptember 21-én, vasárnap reggel 8 órakor lesz.
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
Előre hirdetem, hogy Sérsekszőlősön a szeptember 21-i
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
vasárnapi szentmisét a 101 évvel ezelőtt állított sérseki
Hivatali órák: csütörtök: 16 - 1730
keresztnél délután 2 órakor tartjuk. Rossz idő esetén a
szombat: 9 – 10
szentmise délután 2 órakor kezdődik a templomban.
Keresztelés: szombat: 10 óra
Szeptember 16-án, kedden az állami iskola alsó tagozatában
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
szeptember 18-án, csütörtökön pedig a felső tagozatban szülői
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
értekezletet tartok a hitoktatókkal közösen délután 4 órakor.
Szentmisék rendje:
A szülők megjelenésére feltétlen számítok!
Hétfő:
Tab 18 óra
Kedd:
Tab 18 óra
Megkezdődött az önkormányzati iskolákban is a hitoktatás.
Szerda:
Tab
8 óra
Köszönöm a hitoktatóink, Nyulné Németh Erika (katolikus
Csütörtök: Tab 18 óra
iskola), Csirke Erika és Vajdáné Tóka-Farkas Ildikó
Péntek:
Tab 18 óra
közreműködését, akik segítségemre lesznek az új tanévben.
Szombat:
Tab
7 óra
Szent István kora óta kötelezettségeink között szerepel, hogy
Megyer
18 óra (kéthetente)
az egyházat anyagi hozzájárulásainkkal is egyházi adó címén
Vasárnap: Lulla vagy Sérsekszőlős: 8 óra
támogassuk. Az esztendő fele eltelt, akiknek anyagi lehetőségük
Tab:
11 óra és 18 óra
engedi, azokat kérem, hogy ezen kötelességüknek tegyenek
Torvaj
vagy
Zala:
930 óra
eleget.
Bábony
15 óra (első vasárnap)
Sifter Gergő plébános
Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:
06- 84- 310- 484 (Siófok) 06- 82- 512- 394 (Kaposvár)
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