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Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad.
Ünnepek, emléknapok
mindenéstudása
és jelenléte
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Isten
Plébánia
a hozzá
tartozó fíliák heti lapja
Keresztelő Szent János születésének
Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem, tudod, hogy ülök-e
főünnepe
vagy állok.
Az evangélium szép párhuzamot állít fel Jézus és a keresztelő
Gondolataimat látod messziről, látsz, ha megyek vagy pihenek.
születése között. Mindkettőben angyal hozza a hírt, mindkettő
Minden utam világos előtted.
csodás fogantatás. Mégis nagy különbség van a két ember –
A szó még nincs nyelvemen, s lám, az Úr már tud mindent.
Zakariás és Mária – reakciója között. Mária hisz, kimondja az
Elölről és hátulról közrefogsz, s a kezed fölöttem tartod.
igent, Zakariás bizonytalan, nem tudja elfogadni az örömhírt. Jézus
Csodálatos ezt tudnom, olyan magas, hogy meg sem értem.
születésekor az angyalok énekelnek, a pásztorok jönnek Jézushoz,
Hová futhatnék lelked elől? Hová menekülhetnék színed elől?
János születésén a rokonság örvendezik. Zakariás pedig első
Ha felszállnék az égig, ott vagy.
szavával Isten dicséri. Keresztelő szent János alakja úgy áll
Ha az alvilágban tanyáznék, ott is jelen vagy.
előttünk, mint az útkészítő, az előfutár. Jelentőségét mutatja, hogy
Ha felölteném a hajnal szárnyait, és a legtávolibb partokon
még a vasárnapot is felülírja a liturgiában. Keressük bátran az
szállnék le, ott is a te kezed vezetne, és a te jobbod tartana.
alkalmat, a lehetőséget, hogy Jézusról tanúságot tegyünk
Ha azt mondanám: Borítson el a sötétség, és az éj úgy vegyen
környezetünkben, a világban!
körül, mint máskor a fény: neked maga a sötétség sem homályos,
Szombat (június 27.):
Szent László király, Egyházmegyénk
s az éj világos neked, mint a nappal.
védőszentjének főünnepe
Te alkottad veséimet, anyám méhében te szőtted a testem.
Áldalak, amiért csodálatosan megalkottál, és amiért csodálatos
minden műved.
Hirdetések
Lelkem ismered a legmélyéig, létem soha nem volt rejtve előtted.
Június 25-én, csütörtökön az esti szentmisét Szalai Tamás
Amikor a homályban keletkeztem, és a föld mélyén elindult
andocsi plébános úr tartja, mert a Szociális Otthon táborába
életem, szemed már látta tetteimet, s könyvedben mind felírta
hívtak előadást tartani. Lajos atya pedig lelkigyakorlaton vesz
őket.
részt Veszprémben.
Meghatároztad napjaimat, mielőtt még egy is megjelent belőlük.
45
Június 27-én, szombaton 7 órakor indulunk a Galéria elől
Terveid, Uram, felfoghatatlanok, s milyen tömérdek a számuk!
Somogyvárra a papszentelésre, ahol Balás Béla megyéspüspök
...
áldozópappá szenteli Németh Zsolt kispapunkat. Jelentkezni lehet
Vizsgálj meg, Uram, vizsgáld meg szívemet,
még az 1500 Ft útiköltség befizetésével.
tégy próbát és ismerd meg gondolataimat!
Június 27-én, szombaton Tabon a reggeli mise elmarad, a
Nézd meg, nem járok-e a gonoszság útján,
papszentelésre való indulás miatt!
és vezess el az örök útra!
139. zsoltár
Június 28-án, vasárnap a 1600 órakor kezdődő szentmise
keretében a papság és a hívek jelenlétében mutatja be Zsolt atya
Hogy a világot megismerjük, Isten szemével kell azt néznünk.
az újmiséjét a plébániatemplomban. Ezen a vasárnapon csak
ez az egy szentmise lesz a plébánia területén. Szeretettel kérek
Albert Schweitzer
mindenkit, akinek lehetősége van, sütemények sütésével
támogassa ezt az alkalmat.
Szeretettel kérem a Testvéreket, akik örömmel segítenének az
Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
újmise után a kiszolgálásban a templomkertben (sütemények,
Plébános: Sifter Gergely
üdítők), szíveskedjenek feliratkozni a sekrestyében, hogy tudjuk
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
pontosan, ha esetleg még hívni kell segítséget! Aki teheti vegyen
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
részt ebben!
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Hivatali órák: csütörtök: 1600 - 1730 óráig.
Június 29-én, hétfőn 17 órakor kezdődik – jó idő esetén – a
szombat: 900 - 1000 óráig.
torvaji hegyi keresztnél a fogadalmi szentmise. Mindenkit
Keresztelés: szombat: 10 óra
szeretettel hívunk és várunk!
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
Idén is lesz Szent Rita Katolikus Ifjúsági Tábor Újudvaron!
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Jelentkezni lehet Nyulné Németh Erikánál a katolikus
Szentmisék rendje:
iskolában július 1-jéig. A jelentkezők részére szülői értekezlet
Hétfő, kedd:
Tab 1800 óra
lesz július 1-jén 1615 órakor a katolikus iskolában.
Szerda:
Tab
700 óra
Előre hirdetem, hogy július 4-én, szombaton a megyeri
Csütörtök, péntek: Tab 1800 óra
templomban a soros szentmise elmarad, mivel hivatalosak
Szombat:
Tab
700 óra
vagyunk Arató Eszter evangélikus lelkésszé avatására a tabi
Páratlan héten szombaton:
Megyer 1800 óra
evangélikus templomba. Ezért a bábonyi kápolnában július 5Vasárnap:
Tab
1100 óra és 1800 óra
én, vasárnap, a megyeri templomban július 18-án, szombaton
Páros héten vasárnap:
Sérsekszőlős 800 óra
lesznek a szentmisék.
Zala:
930 óra
Páratlan héten vasárnap: Lulla
800 óra
Sifter Gergő plébános
Torvaj
930 óra
Minden hónap első vasárnap: Bábony 1500 óra
Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab
Egyházi adó befizetése:
8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.
Szerda (június 24.):

www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

