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Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké, szünet nélkül.
Ahol összeérnek a sínek
Ünnepek, emléknapok:
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Ott ültem a vonatsíneken. Vártam. Az egyetlen megoldást. Nem
Szerda (október 15.): A Jézusról nevezett (Avilai) Szent
az jött, amire várakoztam. Egy kisfiú közeledett felém a sínek
Teréz szűz és egyháztanító emléknapja
között. Csak képzelődöm, gondoltam és tovább bámultam a
Péntek (október 17.): Antiochiai Szent Ignác püspök
talpfák közé szórt köveket. - Mit csinálsz itt? Szőke hajú, ötéves
és vértanú emléknapja
forma kisfiú állt előttem. Nagy barna szemeivel a tekintetemet
Szombat (október 18.): Szent Lukács evangélista ünnepe
fürkészte. Éreztem, hogy olvas benne, most olvassa ki belőle az
elmúlt évtizedeket. Elfordultam, nem akartam, hogy lássa.
Elkéstem. - Ezen a vonalon nem jár vonat. - Honnan..?
Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott
- Honnan tudom, miért vagy itt? Ismerlek, ugyanúgy, mint
Mikor a bűntől meggyötörten
önmagadat. Ismerlek már több évtizede. Most eljöttem, hogy
A lelkem terheket hordozott,
mutassak neked valamit.
Egyszer csak könnyebb lett a terhem,
- Mit?
Valaki értem imádkozott.
- Állj fel! Nézz egyenesen a sínek közé a távolba, látod azt a
pontot, ahol összeérnek a sínek? - Látom.
Valaki értem imádkozott.
- Ott van a boldogság. Ezen a pályán mindenki arra tart. Gyere,
Talán apám, anyám régen?
induljunk mi is!
Talán más is, aki szeret,
Szegény gyermek, hogyan mondjam meg neki, hogy sohasem
Jó barátom vagy testvérem.
érhet oda, ahol összeérnek a sínek.
- Tudom, ne gyötörd magad, Tudom, hogy nem érhetek oda, de
Én nem tudom, de áldom Istent,
mutatok valamit. Nézz le a lábad elé, mit látsz?
Ki nékem megváltást hozott,
- Semmit.
És azt, aki értem csak
- Nézd meg jobban, láss is, ne csak nézz! Mit látsz?
Egyszer is imádkozott.
- Egy kis virágot, lila szirmokkal, sok kis virágot. Hiszen itt
mindent elborítanak az ibolyák! Ez gyönyörű!
- Most nézz fel az égre. Ott, mit látsz?
Hirdetések
- Felhőket, bárányfelhőket. De érdekes! Ott az egyik. Most olyan
Október 12-én, vasárnap a lullai, torvaji és a
alakja van, mint egy angyalnak. Gyönyörű felhőcske! Ott egy
plébániatemplom szépítésére adjuk adományainkat, mindenki a
másik épp most alakul ki, mintha gomba nőne ki az ég kék
saját templomában. Köszönöm a havonkénti nagylelkűségét
szőnyegéből! Csodaszép!
mindazoknak, akik mindezen szándékokat szívükön
- Mit érzel most, ebben a pillanatban?
hordozzák!
- Boldog vagyok? Boldog vagyok!
00
Október 13-án, hétfőn a 9 órakor kezdődő szentmise
forrás: Laudetur internet
keretében tartja a Dél-Balatoni Esperesi Kerület a gyűlését
egyházközségünkben. A szentmisét a kerület több mint 20
Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
papjával együtt Varga László általános helynök úr mutatja be.
Plébános: Sifter Gergely
Kérem, hogy akinek lehetősége van egy kis süteménnyel
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
kedveskedni vendégeinknek, hálás szívvel fogadjuk, amelyet
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
átadhatnak a plébánián vagy a sekrestyében. Ezen a napon az esti
szentmise elmarad!
Hivatali órák: csütörtök: 16 - 1730
Október 19-én, vasárnap országos gyűjtés lesz a missziók
szombat: 9 – 10
javára, így adjuk majd perselyadományainkat!
Keresztelés: szombat: 10 óra
Megérkeztek a 2015. évi naptárak és a kalendárium.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
Megvásárolhatók a plébániatemplomban az újságos polcnál, a
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
fíliákban pedig a sekrestyében. Kalendárium 500 Ft,
Szentmisék rendje:
forgathatós naptár 250 Ft, gyereknaptár 200 Ft, egylapos
Hétfő:
Tab 18 óra
falinaptár 40 Ft.
Kedd:
Tab 18 óra
Szerda:
Tab
8 óra
Október a Rózsafüzér hónapja. Az esti misék előtt (hétfő,
Csütörtök: Tab 18 óra
kedd, csütörtök, péntek és vasárnap) 1730 órától rózsafüzért
Péntek:
Tab 18 óra
imádkozunk!
Szombat:
Tab
7 óra
Hálásan köszönöm mindazok munkáját, akik az elmúlt
Megyer
18 óra (kéthetente)
vasárnapi terménybetakarító hálaadás előkészítésében és
Vasárnap: Lulla vagy Sérsekszőlős: 8 óra
lebonyolításában segítettek, és mindenkinek, akik terményeket,
Tab:
11 óra és 18 óra
süteményt és finomságokat hoztak! Külön köszönöm a templom
Torvaj
vagy
Zala:
930 óra
környékének rendbetételét.
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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Egyházi adó befizetése:
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.
Imacsoport: 2014. október 13., hétfő 1830

