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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk!
Ünnepek, emléknapok
Szent Hedvig királynő emléknapja

Szerda (július 18.):

Hirdetések
Július 19-én, csütörtökön az esti szentmise után 1830-kor,
szülői értekezletet tartunk az orfűi táborban részt vevő
gyerekek szüleinek a plébániatemplomban.
A zalai templom búcsúját július 22-én, vasárnap a 930 órakor
kezdődő szentmise keretében ünnepeljük. A szokott
feltételekkel teljes búcsú nyerhető. (Tiszta lélek, szentáldozás, és
imádság a Szentatya szándékára.)
Előre hirdetem, július 29-én, Szent Kristóf (az utazók
védőszentje) ünnepéhez kötődően a 1100 órakor kezdődő
szentmise után, gépjárműmegáldást végzünk. Szeretettel
hívok minden autóval, motorkerékpárral és biciklivel
közlekedő Testvéremet!
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.
Kérem a kedves Testvéreket, hogy támogassák a plébániai
táborunkat. Amennyiben lehetőségük van, szívesen fogadunk
zöldségféléket, burgonyát, hagymát, lekvárt, gyümölcsöt, mézet,
cukrot, lisztet, olajat, tejet, amelyet leadhatnak a szentmisék
előtt és után a sekrestyében, legkésőbb július 29-ig,
vasárnapig. Gyermekeink nevében is hálásan köszönöm.
Figyeljünk a miserendre! A fíliákban a miserend július
hónapban módosul a változó ünnepek miatt. Július 22-én és
július 29-én 800 órakor Sérsekszőlősön, 930-kor Zalán lesznek
szentmisék.
Sifter Gergő plébános
„Vissza a természetbe” tábor
Immár harmadik alkalommal rendeztük meg a sérsekszőlősi
katolikus tábort. A táborozáson 28 gyerek vett részt, többségében
már harmadik alkalommal. A tábor megnyitására Gergő atyát
kértük fel, aki az egymás iránti szeretet és odafigyelés
fontosságáról mondott el egy történetet, és kérte, hogy gondoljuk
tovább, és valóban tovább gondoltuk... Nagy hangsúlyt fektettünk
arra, hogy a gyerekeknek lehetőségük nyíljon a kialakulóban lévő
barátságok elmélyítésére és az új gyerekek befogadására. Együtt
kiváló csapatmunkára voltak képesek. Büszkén szemlélhettük,
hogy milyen fegyelmezett és mégis végtelenül vidám
kalózlegénységgé kovácsolódtak a Talizmán nevű kalózhajón,
Siófokon. A hét folyamán nagyon szép kézműves munkák
készültek: rizskép ragasztása, piropákázás, de a legnagyobb sikere
a gyöngyfűzésnek és az üvegviaszolásnak volt. A gyerekek
élvezték a szabad játék örömét, és szívesen kapcsolódtak be a
felnőttek által irányított csapatjátékokba is. Pénteken kalózokhoz
méltó kincskereső túrát szerveztünk. A táborzárás előtt
mindnyájan szentmisén vettünk részt, ahol a gyerekek
elénekelhették a hét folyamán megtanult dalokat. A tábort a
szülőkkel együtt szalonnasütéssel és közös játékkal zártuk.

Minden segítőnek és felajánlónak tisztelettel megköszönjük, hogy
munkánkat
segítette.
Külön
köszönet
Sérsekszőlős
Önkormányzatának és Gergő atyának az általuk nyújtott
támogatásért.
Szervezők
Gyerekszemmel:
Jó volt újra látni a régi barátokat. Sok színes programot szerveztek
nekünk. Pl.: lépegetős játék, kalózjelmez készítése, számháború,
valamint az utolsó napon a kincskereső túra és a tini disco.
Szerdán voltunk Siófokon kirándulni. Ott nagyon tetszett nekünk
a kalózhajó, az ott lévő program, ahol a kalózkapitány tanított
minket kalózkodni, valamint, hogy beláthattuk az egész siófoki
strandot is. Utána egy jót pizzáztunk és nagyon jót játszottunk egy
játszótéren a parkban. Fagyiztunk, majd vonatoztunk hazafelé.
Odafelé a buszon is nagyon jó volt a társaság. Sokat
beszélgettünk, visszafelé a vonaton még játszottunk is. Másnap a
tanultakból merítve, néhányan kifestettük egymást kalóznak. A
játékok után mindig volt csokiosztás a nyerteseknek és az ügyes
szereplőknek. Volt egy jó kis kvíz, amiért gumicukrot kaphattunk,
ha helyesen válaszoltunk. Énekeket is tanultunk, amit a táborzáró
misén el is énekeltünk. A tini discóban is nagyon jól éreztük
magunkat, és jót buliztunk. Ízletes és finom volt az ennivaló, amit
kaptunk, különösen a palacsinta és a fonott kalács, pénteken pedig
a kemencében sült langallók. Néhányan szó szerint könnyes
búcsút vettünk egymástól. Nagyon köszönjük kitartó munkájukat
a táborvezetőknek, azt, hogy egész héten játszottak és törődtek
velünk. Reméljük, jövőre is visszavárnak minket!

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:
Július 16., hétfő: 1800 Tab – Július 17., kedd 1800 Tab
Július 18., szerda 700 Tab – Július 19., csüt. 1800 Tab
Július 20., péntek 1800 Tab – Július 21., szombat 700 Tab
Július 22., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
Július 23., hétfő: 1800 Tab – Július 24., kedd 1800 Tab
Július 25., szerda 700 Tab – Július 26., csüt. 1800 Tab
Július 27., péntek 1800 Tab – Július 28., szombat 700 Tab
Július 29., 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.

