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Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * Újítsd meg a föld színét.
Ünnepek, emléknapok
A tabi Utolsó Vacsora Római
Néri Szent Fülöp áldozópap
emléknapja

Kedd (május 26.):

Pünkösd
Katolikus Plébánia
és anapja
hozzá tartozó fíliák heti lapja

Hirdetések
Pünkösdhétfőn Lullán, Torvajon és Tabon lesznek szentmisék a
megszokott vasárnapi időpontokban.
Május a Szűzanya hónapja, az esti szentmisék (hétfő, kedd,
csütörtök, péntek, és vasárnap) előtt 1730 órától májusi litániát
imádkozunk, amelyre szeretettel hívom és várom a Testvéreket!
Május 26-án, kedden az esti szentmise utánra összehívom az
egyházközségek területéről azokat, akik a Plébániatemplom
búcsújának szervezésében és lebonyolításában szívesen
kivennék részüket. Gondolok itt a falvak képviseletére, az ágakat
szedőkre, a sátrakat állítókra, a sátordíszítőkre és mindazokra,
akik vállalnának feladatot. A búcsú időpontja: június 7-én,
vasárnap 1000 órakor kezdődő szentmise keretében lesz.
A Plébániatemplom búcsúján, délelőtt 915 órára várom az
elsőáldozó gyerekeket (elsőáldozós ruhában) és a hitoktatókat,
hogy a mise előtt tudjunk még próbálni. Kérem, hogy
virágszirmokat kis kosárban hozzanak magukkal, amelyet
majd az Oltáriszentség előtt hintenek!
Június 27-én, szombaton a 1000 órás szentmise keretében a Szent
László történelmi emlékhelyen, Somogyváron, Balás Béla
megyéspüspök áldozópappá szenteli a közösségünkhöz tartozó
Németh Zsolt kispapunkat, amely ünnepünkre autóbuszt
indítunk. JELENTKEZNI A SEKRESTYÉBEN LEHET!
Nagyon örülnék, ha szép számmal képviselnénk az
Egyházközséget.
Május 31-én, vasárnap Szentháromság vasárnapja lesz.
Sifter Gergő plébános

A Szentlélek ajándékai
A Szentlélek ajándékaiban mi is részesedünk. Ne feledkezzünk
meg arról, hogy mi is megkapjuk a bölcsességet, ami segít minket
mindannak felismerésében és megtételében, ami üdvösségünkhöz
szükséges. A Lélek ajándékaként tekinthetünk az értelemre, mely
hitünk titkainak megértésében nyújt számunkra segítséget. Életünk
döntéshelyzeteiben ne feledkezzünk meg arról, hogy bátran
kérhetjük a jó tanács lelkét, ami a helyes döntés meghozatalában
elengedhetetlen. A lelki erősség abban segít minket, hogy
legyőzzük félelmeinket és aggodalmainkat, felülkerekedjünk
kishitűségeinken, s újult erővel gyakoroljuk az erényeket.
A Szentlélek következő adományára, a tudományra azért van
szükségünk, hogy Isten megismerésének útján folyamatosan előre
haladjunk. A jámborság azt a gyermeki lelkületet jelenti
bennünk, amellyel magunkba fogadhatjuk és magunkban
hordozhatjuk Isten Országát.
S végül, az Úr félelmének a lelke arra indít minket, hogy
szüntelenül figyeljünk Isten jelenlétére és közelségére.
A Szentlélek pünkösdi eljövetele segítsen minket abban, hogy újra
felfedezzük magunkban és életünkben az elfelejtett Szentlélek
ajándékait. Mert Isten Lelke bennünk él, s általa Isten él bennünk!
forrás internet: Horváth István Sándor
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Aki nem tud a hit szárnyán
A magasba szállni,
Nem is tud a Megváltónak
Szentlelkére várni.

Ó, emberek! Krisztus nélkül
Mit ér ünnepléstek?
Nincs ott pünkösd, nincs ott áldás,
Ahol nincs Szentlélek.
Azért tehát Őt várjátok!
Őt várjátok, – eljő
Hittel égő lelketekbe,
Mint a nyári szellő…
Eljön Krisztus szeretettel,
Eljön Szentlelkével,
Ha várjátok s imádjátok
Pünkösdi reménnyel!
Megtelik a szív és lélek
Nemes indulattal,
Ha bevonul oda Krisztus
Teljes diadallal.
Csak úgy lehet pünkösd napja
Áldás, öröm, béke –
A győzelmes, igaz hitnek
Gyönyörű pecsétje!
Somogyi Imre

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
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.

