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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Hálát adok neked, * hogy oly csodásan alkottál!
Ünnepek, emléknapok
Szent László király, egyházmegyénk
védőszentjének főünnepe
Csütörtök (június 28.):
Szent Iréneusz püspök és vértanú
emléknapja
Péntek (június 29.):
Szent Péter és Pál apostolok főünnepe
Szerda (június 27.):

Hirdetések
Június, Jézus Szíve hónapja, a péntek esti szentmisék előtt 1730
órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.
Június 20-án, szerdától a szerda reggeli szentmisék az új tanév
kezdetéig 700 órakor kezdődnek majd.
Június 29-én, pénteken Szent Péter és Pál apostolok
főünnepén a torvaji hegyen 1800 órai kezdettel megtartjuk a
fogadalmi szentmisét, rosszidő esetén a torvaji templomban.
Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket.
Június 30-án, szombaton 1000 órai kezdettel hálaadó
szentmisét mutatok be a plébániatemplomban áldozópappá
szentelésem 10. évfordulóján. Szeretettel hívok és várok
mindenkit erre az ünnepi alkalomra.
Előre hirdetem, hogy július 1-jén, vasárnap országos gyűjtés
lesz, az úgynevezett péterfillér gyűjtése, így adjuk majd
adományainkat.
Az esztendő fele eltelt, ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek
eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével.
Ennek összege 4000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a szentmisék
előtt és után a sekrestyében, a plébánián hivatali időben,
valamint az OTP Bankban a plébánia folyószámlájára (név és
cím megadásával), amely megtalálható az Örömhírmondóban,
illetve a plébánia honlapján is.
Sifter Gergő plébános
A legszebb a világon
A legszebb nap?
A ma.
A legnagyobb akadály?
A félelem.
A legkönnyebb?
Tévedni.
Minden rossz gyökere?
Az egoizmus, az önzés.
A legszebb szórakozás?
A munka.
A legveszedelmesebb vereség?
A bátorság hiánya.
A legjobb tanítók?
A gyermekek.
A legszükségesebb szükségszerűség? Önmagamat ajándékozni.
Mi boldogít a legteljesebben?
A másik embernek hasznára
lenni.
A legveszedelmesebb hiba?
A rossz kedélyállapot.
A legközönségesebb érzés?
A bosszú és a gyűlölet.
A legszebb ajándék?
A megértés, az együttérzés.
A nélkülözhetetlen?
Az otthon, a valahová tartozás.
A jóleső érzés?
A belső béke.
A legjobb megoldás?
Az optimizmus.
A legnagyobb megelégedettség?
Az elvégzett kötelesség.
A legnagyobb erő a világban?
A hit.
A legfontosabb emberek?
A szülők.
A legszebb a világon?
A SZERETET.
Kalkuttai Szent Teréz anya

Keresztelő Szent János
Születését angyal adta hírül atyjának, Zakariásnak, amikor az a
templomi szolgálatot teljesítette. Erzsébet volt az édesanyja.
Szülei már idősek voltak, nem is merték remélni, hogy nekik még
gyermekük lehet. Zakariás a kételkedése miatt meg is némult a
gyermek születéséig. Mária az angyali üdvözlet nyomán tudta
meg, hogy rokona, Erzsébet már hat hónapja áldott állapotban
van. Rögtön el is indult, hogy rejtekében köszöntse és segítse a
gyermek érkezésének várását. Erzsébet boldog örömmel fogadta
Máriát, láthatóan ő már tudta az Üdvözítő Fogantatását. János
felnőttként a pusztában élt, a legegyszerűbb ruházata volt és
étrendje is a szigorú önmegtartóztatást tükrözte. Bűnbánatot
hirdetett, és a Messiás közeli érkezését. Az Úr útját készítette elő.
A hozzá tóduló tömeget a Jordánban a bűnbánat fürdőjében
keresztelte meg. A hozzáérkező Jézust is (némi ellenkezés után)
megkeresztelte, mert így kellett történnie, hogy Jézus magára
vállalhassa a Világ bűneit. Tanítványainak megmutatta az Isten
Bárányát, aki elveszi a világ bűneit, a kiválasztottakat átengedte
Jézus követésére, mert most már neki beteljesült a küldetése. Nem
finomkodott, mindenkihez szólt előkészítő küldetése. Heródesnek
is szemére vetette bűneit. Sorsa a börtönbe vettetéssel és
lefejezésével teljesedett be, vértanú lett. Jézus a legnagyobb
tisztelettel emlékezett meg Jánosról. Az ünnep eredetileg az
Egyház nagy ünnepe volt, böjti felkészülési idővel, parancsolt
ünneppel, három misével és munkaszünettel. Népszerű szent, a
június hónapot róla nevezték el Szent Iván havának, védőszentje a
johannita betegápoló lovagrendnek. A János keresztnév a
leggyakoribb minden nemzetnél.
Példája: Az Úr útját készítjük elő - tartsunk bűnbánatot!
forrás: internet

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:
Június 25., hétfő: 1800 Tab – Június 26., kedd 1800 Tab
Június 27., szerda 700Tab – Június 28., csüt. 1800 Tab
Június 29., péntek 1800 Tab – Június 30., szombat 700 Tab
Július 1., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800 1300 Bábony
Július 2., hétfő: 1800 Tab – Július 3., kedd 1800 Tab
Július 4., szerda 700Tab – Július 5., csüt. 1800 Tab
Július 6., péntek 1800 Tab – Július 7., szombat 700 Tab
Július 8., vasárnap:
800 Lulla – 930 Torvaj - 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.

