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Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Mennyire jólesik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem.
Hirdetések
Ballagási tarisznyába
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus
Plébánia
és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Június
17-től
a szerda reggeli szentmisék az új tanév kezdetéig
Egy várandós anya két gyermeket hord a méhében. Az egyik egy
00
reggel 7 órakor kezdődnek.
„kis hívő”, a másik egy „kis szkeptikus”. A szkeptikus azt
Június Jézus Szíve hónapja, ezért a péntek esti szentmisék előtt
kérdezi: Te hiszel a születés utáni életben? Hát persze – mondja a
1730 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.
kis hívő. - Az itteni életünk arra való, hogy felkészüljünk a
születés utáni életre, hogy elég erősekké váljunk arra, ami ott kint
Hálásan
köszönöm
mindazok
munkáját,
akik
a
vár bennünket! - Hülyeség! – mondja a szkeptikus. – Ez nem igaz!
Plébániatemplom búcsújának szervezésében a templomkert
Hogyan nézhet ki a kinti külső élet? - Pillanatnyilag még nem
takarításában és egyéb munkálataiban kivették részüket. A Jó
tudom, - mondja a kis hívő -, de biztos sokkal világosabb, mint itt
Isten fizessen vissza mindenért százszorosan. Külön köszönöm a
bent. Talán lehet, hogy a szánkkal fogunk enni és a lábunkkal
Polgármester Úr, a GAMESZ, és az Önkormányzat támogató
fogunk járni. - Nonszensz, lehetetlen! – mondja a szkeptikus.
segítségét!
Megyünk a lábunkkal és eszünk a szánkkal? Micsoda hülyeség!
Június 13-án, szombaton itt a plébániatemplomban évzáróval,
Ez egy furcsa ötlet, hogyan is működhetne? Itt van a
ballagással egybekötött tanévet lezáró hálaadó szentmisét, Te
köldökzsinór, ami biztosítja a táplálékot. Nem lehetséges élet a
Deumot tartottunk, majd nyári szünetre bocsátottuk diákjainkat.
születés után, hiszen ez a zsinór már így is túl rövid! - Hát persze,
Június 27-én, szombaton a 1000 órás szentmise keretében a Szent
hogy minden működni fog, csak minden egy kicsit másként fog
László történelmi emlékhelyen, Somogyváron, Balás Béla
kinézni – mondja a kis hívő. - Soha sem fog működni! – véli a kis
megyéspüspök áldozópappá szenteli a közösségünkhöz tartozó
szkeptikus. – Még soha senki nem tért vissza a születés után!
Németh Zsolt kispapunkat, amely ünnepünkre autóbuszt
Születés után vége az egésznek! Az élet nem más, mint egy nagy
indítunk. JELENTKEZNI A SEKRESTYÉBEN, ILLETVE
sötét tortúra! - Még ha nem is tudom biztosan, milyen lesz a
AZ EGYHÁZKÖZSÉGI TAGOKNÁL LEHET! Az autóbusz
születés utáni élet - mondja a kis hívő, – de azt tudom, hogy
költsége 1500 Ft-ba kerül. Nagyon örülnék, ha szép számmal
találkozni fogunk az édesanyánkkal, és ő majd nagyon vigyáz
képviselnénk az Egyházközséget.
ránk! - Anya? Te hiszel egy anyaságban? Hol van? – kérdezi a kis
szkeptikus. - Itt van körülöttünk, mi benne vagyunk és általa
Június 28-án, vasárnap a 1600 órakor kezdődő szentmise
létezünk, nélküle nem létezhetnénk! – válaszolja a kis hívő. Mire
keretében a papság és a hívek jelenlétében mutatja be Zsolt atya
a kis szkeptikus: - Soha nem láttam még semmilyen anyát! Nincs
az újmiséjét a Plébániatemplomban. Ezen a vasárnapon csak ez
is ilyen! A kis hívő elgondolkodik egy pillanatra. – Néha, amikor
az egy szentmise lesz a plébánia területén. Szeretettel kérek
nagyon csendben vagyunk, hallhatod, ahogy énekel, vagy
mindenkit, akinek lehetősége van, sütemények sütésével
érezheted, amikor megsimogatja világunkat! – mondja aztán
támogassa ezt az alkalmat. Részleteket később hirdetek majd!
halkan. – Mindenesetre én hiszem, hogy az igazi életünk a
Idén is lesz Szent Rita Katolikus Ifjúsági Tábor Újudvaron!
születés után kezdődik!"
Jelentkezni lehet Nyulné Németh Erikánál a katolikus
Most ballagtok az iskolából. Már megtapasztaltátok, hogy születés
iskolában július 1-jéig. A jelentkezők részére szülői értekezlet
után bizony van élet. Itt élünk, mozgunk és vagyunk: „a szánkkal
lesz július 1-jén 1615-kor a katolikus iskolában.
eszünk, és a lábunkkal járunk”. Ti most ezen az úton egy nagy
Sifter Gergő plébános
lépést tesztek. De sose feledjétek el ezt a kis példabeszéd, amely
egyben mindennapjainkról és a mennyei életről is szól. Mert itt
élünk, mint anyaméhben, és az élet minden napján az Istennel
való találkozásra, az örök életre készülünk. Úgy kell élnünk, hogy
a mennyei születés pillanatában szeretetben, gondolkodásban,
cselekedetben fejlettek, lelkileg egészségesek, „örök élet képesek”
legyünk. De ezen az úton bizony sok szkeptikussal fogtok
találkozni, akik nem hisznek az „anyaságban”, mert nem látják, de
ők ne rendítsenek meg hitetekben, se magabiztosságukkal, se
gőgösségükkel, se sikereikkel. Éljetek úgy ezután is, mint akik
tudják, hogy Jóisten „itt van körülöttünk, mi benne vagyunk és
általa létezünk, nélküle nem létezhetnénk! Néha, amikor nagyon
csendben vagyunk, hallhatod, ahogy énekel, vagy érezheted
amikor megsimogatja világunkat!”
Éljetek hittel és nyitott szívvel ezentúl is, hogy mint Isten
gyermekei növekedhessetek a jövőben is szeretetben,
felelősségben és hitben. Vezesse mindennapjaitokat az a tudat,
hogy három dolgot teszünk az élet tarisznyájába: A szeretetünket,
amelyet életünk során másoknak adni tudtunk. A tudásunkat és a
munkánkat, amelyet a körülöttünk lévő világnak adunk. A
hitünket, amelyet megőrzünk és mindig a legfontosabbnak
tartunk.
forrás: internet, Szolgáló hittan
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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
700 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.

