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Anyák napja
Már megjöttünk ez helyre,
Anyánk köszöntésére.
Anyám, légy reménységben,
Köszöntlek egészségben!
Amennyi a zöld fűszál,
Égen ahány csillag jár,
Májusban a szép virág:
Annyi áldás szálljon rád!
(népköltés)
Szeretettel köszöntjük e szép napon az
édesanyákat és a nagymamákat!
Hirdetések
Május 7-én a vasárnapi perselyadományainkkal a hivatások
ügyét segítjük. Isten fizesse meg jószándékú adományaikat!
Hálásan köszönöm meg a hitoktatóknak, a szülőknek és
minden segítőnknek, hogy az elsőáldozás lebonyolításában
részt vettek. Köszönöm, hogy tudtak még több időt szakítani az
idő és örökkévalóság Urának! Jó Isten legyen a jutalmuk!
Május a Szűzanya hónapja. Hétfőn, kedden, csütörtökön,
pénteken és vasárnap az esti szentmisék előtt 1730 órától májusi
litániát imádkozunk. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket!
Május 13-án, szombaton a kaposvári székesegyházban, a 1100
órakor kezdődő szentmise keretében, püspökké szentelik és
beiktatják Varga László atyát, az egyházmegye új
megyéspüspökét. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit e jeles
eseményre.
Május 25-én, csütörtök 1700 órára hívom a bérmálkozókat a
plébániatemplomba a bérmálás szertartásának próbájára.
Május 26-án, pénteken 1600 órától tartjuk a bérmálás
főpróbáját a plébániatemplomban, majd 1700 órától végzik el
a szentgyónásuk a bérmálkozók, bérmaszülők, szülők és a
rokonok. Hitoktatóink jelenlétére feltétlen számítok.
Május 27-én, szombaton 1600 órakor lesz plébániánkon a
bérmálás. A bérmálás szentségét Balás Béla püspök atya
szolgáltatja ki fiataljainknak. Szeretettel kérem, hogy a püspök
úr és az atyák vendégül látását sütemények sütésével
támogassák!
A csíksomlyói (erdélyi körutazás) zarándokaltról a
következőket hirdetem. Indulás május 30-án, kedden reggel
445 órakor a Galéria elől. Gyülekező a parkolóban. Mindenki
hozzon magával költőpénzt forintban, a belépő jegyeket így szedi
majd be az idegenvezető a buszon. Brassó környékén nem
fogadják el a forintot, célszerű valamennyi román lejt váltani, de
ott is lesz rá lehetőség. A többi helyen általában elfogadják a
forintot, eurót, illetve bankkártyát. Valamint hozzanak magukkal
meleg ruhát, zárt, kényelmes cipőt és esernyőt. A személyi
igazolványát senki ne felejtse otthon! Kérek mindenkit, hogy
indulás előtt kössön egyéni utas- és balesetbiztosítást.
Visszaérkezés június 4-én, vasárnap. Kérem, akik jelentkeztek a
zarándoklatra, 2017. május 14-ig a második részletet, 35.000
Ft-ot szíveskedjenek befizetni a plébánián.
Sifter Gergő plébános

Köszöntés
Olyan kedves ez az ünnep; Elsőáldozás! Az életben most a
nagy találkozás. Először tér be a szívetekbe az Isten, hogy oda
örömet, boldogságot vigyen. Nagy szorgalommal, jó és rossz
időben jártatok tanulni, hogy minden szépen menjen.
Fáradságtoknak ma van a jutalma, Jézus elégedett, boldog
szent mosolya. Mosolyog és átölel, "jöjj velem, kistestvér"!
Boldog ki ma ebbe a templomba betér. Boldogok a szülők, kik
örömkönnyet sírnak, boldogok kik sok szépre, jóra tanítottak.
Jézus megjutalmaz minden kicsi tettet, amit az Ő nevében,
szeretetből tettek! Boldogság ragyog fel itt ma minden arcon,
ezen a rügyfakasztó, szent, kegyelmi tavaszon. Áradjon ma
ránk a jó Isten áldása, szálljon ránk a béke tartós boldogsága!
forrás: internet, ismeretlen szerző

Ima
Urunk, Te, aki megígérted, hogy az egész világon hirdetik az
evangéliumot, támassz alkalmas embereket e feladatra!
Az apostolok puha, törékeny agyagedények voltak, míg meg nem
szilárdította őket a Szentlélek tüze.
Jóságos Urunk, cselekedd ma is ugyanezt küzdő Egyházaddal!
Formáld, tedd a gyöngéket, a botladozókat erős kövekké! Állíts
Egyházadba megingathatatlan, hatalmas oszlopokat, akik képesek
szenvedni és mindent elviselni – fáradozást, nincstelenséget,
szomjúságot, éhezést, hideget és hőséget –, akik nem félnek e
világ urainak fenyegetéseitől, az üldözéstől, sem a haláltól, akik
mindig meggyőzőek és önmagukra nem gondolnak, akik
elfogadnak szenvedést, gyalázatot, megalázást és mindenféle kínt
a Te dicsőségedért és szent neved dicséretéért! Jó Urunk, add,
hogy így hirdessük az evangéliumot az egész világon!
Irgalmas Urunk, tekints könyörülettel a Te egyházadra!
Ficher Szent János imája
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Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
Május 8., hétfő: 1800 Tab - Május 9., kedd: 1800 Tab
Május 10., szerda: 800 Tab - Május 11., csüt.: 1800 Tab
Május 12., péntek: 1800 Tab - Május 13., szombat: 700 Tab
Május 14., vasárnap:
800 Lulla - 930 Torvaj - 1100 és 1800 Tab
Május 15., hétfő: 1800 Tab - Május 16., kedd: 1800 Tab
Május 17., szerda: 800 Tab - Május 18., csüt.: 1800 Tab
Május 19., péntek: 1800 Tab
Május 20., szombat: 700 Tab - 1600 Szent Bernát napi
fogadalmi mise Lulla - 1800 Megyer
Május 21., vasárnap:
Sérsekszőlős: 800 – Zala: 930 - Tab 1100 és 1800

