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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Ujjongás közt ment fel Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
Pünkösdi miserend
Vasárnap: 800 Lulla
930 Megyer
1300 Torvaj
1100 és 1800 Tab
Hétfő:
800 Sérsekszőlős
930 Zala
1300 Bábony
1100 és 1800 Tab
Hirdetések
Május a Szűzanya hónapja, az esti szentmisék előtt, hétfőn,
kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap 1730 órától májusi
litániát imádkozunk. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket.
Az Egyházközség zarándoklatáról a következőket hirdetem:
Május 14-én, hétfőn lesz az indulás hajnali 2 órakor a Galéria
előtti parkolóból. Olaszország területén csak euróval tudunk
fizetni, erre készüljünk. 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 május 19-én,
szombaton a késő esti órákban. A megengedett bőrönd súlya 17
kg lehet, mert a határon ellenőrizhetik, figyeljünk erre is!!!
A zarándoklat ideje alatt bármilyen ügyes bajos dologgal
forduljanak Dr. Takács Lajos ny. plébános atyához, aki a
helyettesítést végzi.
Sifter Gergő plébános

megmenekülünk. Ez Fatima üzenete minden ember számára.
Gondolat: Ajánlja fel önmagát Istennek, bízza rá fájdalmát,
csalódottságát, szomorúságát. S terhe, keresztje könnyebb lesz!
forrás: internet, Laudetur

Urunk Mennybemenetele
Ki az, aki fölmegy? Ugyanaz, aki leszállt.
Azért szálltál le, Uram, hogy meggyógyíts,
azért szálltál fel, hogy fölemelj.
Ha magamtól emelkedem fel, elesem,
de ha te emelsz fel, sértetlen maradok...
Neked, aki feltámadsz, ezt mondom:
Uram, te vagy a reménységem;
neked, aki a mennybe szállsz:
te vagy az én menedékem.
„Feltámadásod, Uram, a mi reménységünk, Mennybemeneteled a
mi megdicsőülésünk... Add, hogy veled együtt mi is a mennybe
menjünk, és szívünk hozzád emelkedjék. De azt is add meg, hogy
fölemelkedve ne váljunk gőgössé, se ne bizakodjunk el erényeink
miatt, mintha a mi tulajdonunk volna. Add, hogy a szívünk a
magasban legyen, de melletted, mert a szív felemelése, de nem
tehozzád, az kevélység, hozzád emelése viszont biztonság. Te, aki
fölmentél a mennybe, menedékünk lettél...”
Szent Ágoston

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
Fatima üzenete
Ferenc pápa szentté avatta Ferenc és Jácinta látnok gyermekeket a
Mária-jelenések 100. évfordulójának emléknapján. - Az Úr
mindig megelőz minket: amikor keresztet hordozunk, ő már
hordozta azt. Szenvedéstörténetében magára vette minden
szenvedésünket. Jézus tudja, hogy mit jelent a fájdalom, megért és
vigasztal minket, erőt ad. Éljétek életeteket ajándékként és
mondjátok Szűz Máriának, mint a pásztorgyermekek, hogy fel
akarjátok ajánlani magatokat tiszta szívvel Istennek. Jézus közel
lép hozzátok az Oltáriszentségben, hogy megmutassa közelségét
és szeretetét. Bízzátok rá fájdalmaitokat, szenvedéseiteket,
fáradtságotokat. Számítsatok az egyház imájára, amely
mindenhonnan felszáll az Ég felé értetek és veletek. Isten, aki
atya, sohasem feledkezik meg rólatok – mondta.
Nemcsak a betegnek van szüksége a hitre, a megerősítésre, hanem
mindenkinek. Erről beszél Horváth Zoltán atya, az Avilai Nagy
Szent Teréz templom plébánosa: - Nagy szüksége van az
embernek a reményre, hiszen sokszor azt éljük meg, hogy
életünkben egyik baj követi a másikat. Egyik tervem, vágyam,
elképzelésem omlik össze a másik után. Egyik általam
megbízhatónak vélt emberben kell csalódnom a másik után. Az
ember hajlamos, hogy sötét veremben érezze magát. Sokszor azt
mondjuk: nincs tovább, nem tudom, merre menjek, mit tegyek.
A fatimai Szűzanya a három kisgyermeken keresztül adott üzenete
ezekben a vívódásainkban ad reményt. Kétezer esztendő után
feleleveníti mindazt, amit Jézus számunkra az Evangéliumban
már elmondott. Ennek az üzenetének a lényege, hogy van
bűnbocsánat. Isten mindent megtesz az emberekért, hogy
higgyenek. Ha pedig hiszünk - bűnbocsánatot kérünk és

Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: : 06- 30/785-1060
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
Május 14., 1800 Tab - Május 15., kedd 1800 Tab
Május 16., szerda 800Tab – Május 17., csüt. 1800 Tab
Május 18., péntek 1800 Tab
Május 19., szombat 700 Tab
Május 20., Pünkösdvasárnap:
800 Lulla – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800 - 1300 Torvaj
Május 21., Pünkösdhétfő:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala – 1100 és 1800 Tab – 1300 Bábony
Május 22., kedd 1800 Tab
Május 23., szerda 800Tab – Május 24., csüt. 1800 Tab
Május 25., péntek 1800 Tab Május 26., szombat 700 Tab
Május 27., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
-Templomainkban a szentmisék után
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő
számlaszámra: 11743112-20002059-00000000. A közlemény
rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az
adott évet.

