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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon.
Szentháromság
Örök talány, hozzá nem érhet fel,
bármily bölcs az emberi értelem,
de hozzánk hajol Ő kegyelmesen,
Szentháromságának egységében.
Megnyilvánulnak rejtett titkai,
megvilágítja azt az igaz hit.
Hit fényében felragyog valója,
Atya, Fiú, Lélek kapcsolata.
Egységének szeretete árad
a teremtett, végtelen világra.
Az Atya terve valósul Fiában,
s áldott a Lélek munkálkodása.
Schvalm Rózsa

Zarándoklat
Kegyelmekben gazdag hétről számolhatok be az idei zarándoklat
kapcsán. A meglátogatott kegyhelyek, a prédikációk, közös
imádságok, énekek elmélyítették, megerősítették kapcsolatunkat a
Szűzanyával, az együtt utazó közel ötven ember pedig
élményekkel, lelki kincsekkel gyarapodva járhatta be ezeket az
áldott és csodás helyeket.
Szembesültünk a természet lélegzetelállító nagyságával a svájci
hegyek között. Igyekeztünk minél többet befogadni azokból a
csodás képekből, ahol egyszerre tárult elénk a meseszép zöld
mező, tiszta vizű tó és havas hegycsúcsok látványa. Mindent
elnyomó robajjal zúduló vízesések nyűgöztek le bennünket
Schaffhausenben és a Jungfrau csoportnál lévő Trümmelbachgleccservízesésnél.
Nyüzsgő és ünnepi csendbe burkolózó városokban sétálgatva
ismerkedtünk a helyi nevezetességekkel. Vaduzban városnéző
kisvonattal utazva láttuk a hercegi szőlőst, a parlamentet, a
városházát. Luzernben fényképezkedtünk a jelképnek számító
Kápolna hídon, ügyelve, hogy a háttérben a Pilátus-hegy is
látszódjon. Zürichben átsétáltunk a Zarándokok hídján és a Hársfa
udvaron, megnéztük a kéttornyú Grossmünstert és a Szent Pétertemplomon Európa legnagyobb óraszámlapját. Libegővel
felmentünk a meseszép Mürrenbe, ahol csend, béke és nyugalom
fogadott bennünket a csodálatos panoráma mellett. Bernben az
Aare-folyó partján medvéket néztünk, majd az Igazság kútját
érintve a Szent Vince-templomot kerestük fel, ami előtt Mózes
kútja található. Comóban felkerestük a dómot, a régi városházát és
sétáltunk a tóparton. Bergamóban a két kicsiny egybenyíló téren
alig győztük befogadni a látnivalókat (keresztelő kápolna, dóm,
mauzóleum, Santa Maria Maggiore).
Lelki programunk is gazdag volt. Szentmisén vettünk részt
Altöttingben, a Szent Konrád-templomban. Locarnóban a
Madonna del Sasso búcsújáró-templomban (itt gyónási lehetőség
is volt), Montichiariban a Rosa Mistica szentélyben és Maria
Bistrican a Szűz Mária-bazilikában. Einsiedelnben a templomban
ott lehettünk a bencés szerzetesek ünnepi esti imáján, de ima
kísérte az utazásainkat, étkezéseinket is.
Mindazt a kegyelmet, testi-lelki feltöltődést, Gergő atya szavait,
amik kísértek bennünket ezen az úton, a Szűzanya segítségével
igyekszünk megőrizni.
Pollák Zsuzsanna

Hirdetések
Június 18-án, kedden az esti szentmise után 1830 órára szülői
értekezletre hívom a táborban részt vevő gyermekek szüleit a
plébániatemplomba. A szokásos nyári táborunk ebben az évben
Pákozdon lesz július 1-jétől július 6-ig.
Előre hirdetem, hogy június 23-án Úrnapja, a
plébániatemplom búcsújának ünnepe. Szentmise csak Tabon
lesz 1000 és 1800 órakor. A délelőtti szentmise után megtartjuk a
szokásos úrnapi körmenetet. Elsőáldozó ruhában várom a
gyerekeket, valamint hitoktatóimat 915 órára, hogy a mise
előtt tudjunk még próbálni. Kérem, hogy a gyerekek
virágszirmokat kis kosárban hozzanak magukkal, amelyet
majd az Oltáriszentség előtt hintenek!
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 június 30-ig, vasárnapig.
Gyermekeink nevében is hálásan köszönöm.
A plébániatemplom tetőfelújítására gyűjtést hirdetek az
egyházközségben. Aki szívesen hozzájárulna a felújítás
költségeihez, legfőként a tervezéshez, ami 1 millió forint, hálás
szívvel köszönjük. A tetőfelújítás várható költsége 35 millió forint
lesz.
Sifter Gergő plébános

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 17., hétfő 1800 Tab – Június 18., kedd - 1800 Tab
Június 19., szerda 700 Tab – Június 20., csüt. 1800 Tab
Június 21., péntek 1730 Jézus Szíve litánia - 1800 Tab szentmise
Június 22., szombat 700 Tab
Június 23.,vasárnap:
1000 és 1800 Tab
Június 24., hétfő 1800 Tab – Június 25., kedd - 1800 Tab
Június 26., szerda 700 Tab – Június 27., csüt. 1800 Tab
Június 28., péntek 1730 Jézus Szíve litánia - 1800 Tab szentmise
Június 29., szombat 700 Tab
Június 30., vasárnap:
800: Lulla – 930: Megyer – 1100 és 1800: Tab
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
-Templomainkban a szentmisék után
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
Új neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab
-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő
számlaszámra:CIB Bank: 10700749-71203887-51100005

