VII. évf. 20. szám

2018. május 20.

Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.
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.
Előre hirdetem, hogy június 3-án Úrnapja, a plébániatemplom
búcsújának ünnepe. Szentmise csak Tabon lesz 1000 órakor és
1800 órakor. A délelőtti szentmise után megtartjuk a szokásos
úrnapi körmenetet. Elsőáldozó ruhában várom a gyerekeket,
valamint hitoktatóimat, délelőtt negyed 10 órára, hogy a mise
előtt tudjunk még próbálni! Kérem, hogy a gyerekek
virágszirmokat kis kosárban hozzanak magukkal, amelyet
majd az Oltáriszentség előtt hintenek!
Sifter Gergő plébános

Pünkösd – Az egyház születése
Pünkösdkor a Szentlélek leszállt az apostolokra. Erő és bátorság
töltötte el őket, és hirdetni kezdték az embereknek az
evangéliumot. Azon a napon több ezer ember keresztelkedett meg.
Megszületett az Egyház.
„A Szentlélek eljövetele. Mikor elérkezett pünkösd napja,
mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen. Hirtelen, mintha
csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és
egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig
szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük és leereszkedtek
mindegyikükre. Valamennyien elteltek Szentlélekkel, és különféle
nyelveken kezdtek beszélni, úgy amint a Szentlélek szólásra
indította őket. Ez időtájt az ég alatt található mindenféle
nemzetből tartózkodtak istenfélő zsidók Jeruzsálemben. Mikor ez
a zaj támadt, tömeg verődött össze és megzavarodott, mivel ki-ki
tulajdon nyelvén hallotta beszélni őket. Meglepődtek, és
álmélkodva mondták:” Ugye ezek, akik itt beszélnek mindnyájan
Galileából valók? Hogyan hallhatja akkor mindegyikünk saját
anyanyelvét? Mi pártusok, médek, elamiták, Mezopotámia, Júdea,
Kappadócia, Pontus, Ázsia, Frigia, Pamfilia, Egyiptom és Líbia
cirenei körzetének lakói, mi római zarándokok, zsidók és
prozeliták, krétaiak és arabok: halljuk, hogy a mi nyelvünkön
hirdetik Isten csodás tetteit.” Ámultak-bámultak valamennyien és
kérdezgették: „Ugyan mi lehet ez?” Mások meg gúnyosan
megjegyezték: ”Teleitták magukat édes borral!”…Péter beszélni
kezdett: „Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal,
hogy Isten Úrrá és Messiássá tette azt a Jézust, akit ti keresztre
feszítettetek.” Ennek hallatára fájdalom járta át szívüket. „Mit
tegyünk hát testvérek?” –fordultak Péterhez és a többi apostolhoz.
„Tartsatok bűnbánatot, felelte Péter, és keresztelkedjék meg
mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Ezzel
elnyeritek a Szentlélek ajándékát. Az ígéret ugyanis nektek és
gyermekeiteknek szól, valamint azoknak, akik távol vannak

ugyan, de akiket meghív magához Urunk Istenünk.” Számos egyéb
szóval is biztatta és buzdította őket: „Meneküljetek ki e gonosz
nemzedék közül.” Erre azok, akik hajlottak szavára,
megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek csatlakozott
hozzájuk.” (v.ö. ApCsel 2, 1-13 és 36-41)

Bódás János: Szentlélek, szállj alá!
Szent Lélek szállj alá:
erő, kincs, égi fény...
A világ oly gazdag,
és mégis oly szegény!
Hatalmasoknak, kik
vezetik a népet,
s fegyver van kezükben,
adj nagy bölcsességet.
Űzz el szívekből
vad haragot, sértést,
népek s egyesek közt
teremts egyetértést.

Annyi még az önzés,
a gyűlölet: - vedd el!
Tölts be minden szívet
emberszeretettel.
Krisztus indulatját
vidd a földre szerte,
Te uralkodj bennünk,
békességnek Lelke.
Élni vágyunk, mégis
veszni készül minden,
mentsd meg a világot,
Szentlélek Úr Isten!

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
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 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
Május 28., 1800 Tab - Május 29., kedd 1800 Tab
Május 30., szerda 800Tab – Május 31., csüt. 1800 Tab
Június 1., péntek 1800 Tab – Június 2., szombat 700 Tab
Június 3., vasárnap - Úrnapja:
Tab: 1000 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.

