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Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt.
Ünnepek, emléknapok
gyermeklélek
valójában
azt a barátságot,
melyet
Isten
AFatimai
tabi Utolsó
Vacsora Római Katolikus
Plébánia
és a táplálhatja
hozzá tartozó
fíliák heti
lapja
Boldogságos Szűz Mária
születésekor felajánlott neki. Különösen is Jézus barátsága a
emléknapja
legmegfoghatóbb számunkra, s az Oltáriszentség gyakori
Fatima üzenete:
vételével lehetőséget kapunk ennek a barátságnak az ápolására.
„Ha a rózsafüzért imádkozzátok, minden tized végén tegyétek
Rajtunk múlik, hogy mennyire engedjük be az életünkbe, s az
hozzá: „Ó, Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a
áldozás különösen is segít, hogy közel legyünk Hozzá. Az
pokol tüzétől és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik
elsőáldozó gyermek elmondhatja magáról, hogy már soha nem
a legjobban rászorulnak irgalmadra!”
lesz teljesen egyedül. Kívánom minden frissen elsőáldozónak,
hogy sose múljon el benne a vágy, hogy ezt a barátságot táplálja,
hogy gyakran áldozzanak és éljék meg azt a boldogságot, melyet
Hirdetések
ezzel el lehet nyerni. Ajándék, mely nem kézzel fogható, viszont
Május 10-én, vasárnap a megyeri, sérsekszőlősi, zalai és a tabi
mindig megújít, s ezáltal szebb ajándékot talán elképzelni sem
templomok szépítésére adjuk adományainkat.
lehet.
Minden elsőáldozó és szüleik, megjelent rokonaik nevében
Május a Szűzanya hónapja, az esti szentmisék (hétfő, kedd,
köszönjük Gergő atyának a szépen megrendezett és lebonyolított
csütörtök, péntek, és vasárnap) előtt 1730 órától májusi litániát
ünnepet, az édesanyákról való megemlékezést. Ugyanígy
imádkozunk, amelyre szeretettel hívom és várom a Testvéreket!
köszönet illeti a hitoktatókat és Tóth Istvánné osztályfőnököt, akik
Május 15-én, pénteken az esti szentmise után összehívom az
nem sajnálták idejüket, energiájukat és felkészítették az
Egyházközség képviselőtestületét a plébánia közösségi
elsőáldozó gyermekeket, segítettek a próbák lebonyolításában.
termébe, egyházközségi gyűlésre! Megjelenésükre feltétlen
Továbbá köszönjük a szülőknek a díszítésben, takarításban vállalt
számítok!
munkáját, az agapéra készített számos ínycsiklandó süteményt. Az
Június 27-én, szombaton a 1000 órás szentmise keretében a
itt vállalt feladatok ellátásáért Kiss Lászlóné Ibolyát is dicséret
Szent László történelmi emlékhelyen Somogyváron, Balás Béla
illeti.
megyéspüspök áldozópappá szenteli a közösségünkhöz tartozó
Búcsúzóul még egy gondolat. Az elsőáldozók sok „munkát”,
Németh Zsolt kispapunkat, amely ünnepünkre autóbuszt
energiát fektettek abba, hogy ez az ünnep számukra tökéletes
indítunk. JELENTKEZNI A SEKRESTYÉBEN LEHET!
legyen. Ugyanígy azt is tudom, hogy sok szülői, nagyszülői,
Nagyon örülnék, ha szép számmal képviselnénk az
hitoktatói ima szállt a magasba a gyermekekért. Arra kérek
Egyházközséget.
mindenkit, hogy lehetőségünkhöz mérten törekedjünk arra, hogy a
Hálásan köszönöm meg a hitoktatóknak és a felkészítő
befektetett munka örökké tartó alapként szolgáljon. Mutasson túl
tanároknak, a szülőknek és minden segítőnknek, hogy az
az elsőáldozási szentmisén való részvételen. Valójában legyen ez
elsőáldozás lebonyolításában részt vettek. Köszönöm, hogy
egy olyan fundamentum, egy olyan kezdet, mellyel gyermekeink
még több időt tudtak szakítani az idő és örökkévalóság Urának! A
életét támogatjuk és adjuk a legjobb kezekbe.
Jó Isten áldása legyen jutalmuk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sifter Gergő plébános
Kisné Auffenberg Orsolya
Szerda, (május 13):

Ajándék, mely nem kézzel fogható
Május harmadikán duplán ünnepelt egyházközségünk, hiszen az
elsőáldozás és anyák napja egy vasárnapra esett. Élénken él
bennem, ahogy a 24 elsőáldozó vonul a szentmisére harangzúgás
közepette. Figyelj világ, itt jövünk, új reménnyel a szívünkben!
Figyelj világ, figyeljetek édesanyák és édesapák, segítsetek
megőrizni bennünk a vágyat az Úr Jézus iránt, melyet most
érzünk! Gergő atya a szentmisében köszönetet mondott a
szülőknek, keresztszülőknek és nagyszülőknek, hogy eleget téve
gyermekük keresztelésénél tett ígéretüknek, elkísérték őket az
Oltáriszentség vételéig. Ez egy állomás az Istenhez vezető úton, s
nagyon is fontos állomás. Gyermekeink szárnypróbálgatása
kezdetét veszi. Ők most – immár saját maguk akaratából -,
megerősítették keresztségi fogadalmukat, és most már önállóan
kell szembenézniük jó és rossz cselekedeteikkel. Nem kis feladat
ez, és bár sokszor féltjük őket, a szülői áldás közben belém
kapaszkodó szempár azt mondta nekem: édesanyám, érett vagyok
arra, hogy megáldj és önállóban folytassam utam, érett vagyok az
Úr Jézussal való találkozásra.
Nem olyan régen olvastam arról, hogy az elsőáldozás valójában
életünk egyik legboldogabb napja, hiszen ettől a naptól kezdve a
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Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
Hivatali órák: csütörtök: 1600 - 1730 óráig.
szombat: 900 - 1000 óráig.
Keresztelés: szombat: 10 óra
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Szentmisék rendje:
Hétfő, kedd:
Tab 1800 óra
Szerda:
Tab
800 óra
Csütörtök, péntek: Tab 1800 óra
Szombat:
Tab
700 óra
Páros héten szombaton:
Megyer
1800 óra
00
Vasárnap:
Tab
11 óra és 1800 óra
Páratlan héten vasárnap: Sérsekszőlős 800 óra
Zala:
930 óra
Páros héten vasárnap:
Lulla
800 óra
Torvaj
930 óra
Minden hónap első vasárnap: Bábony 1500 óra
Egyházi adó befizetése:
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.

