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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.
Hirdetések
Május 31-én, Pünkösdvasárnap 800 órakor Lullán, 930 órai
kezdettel Torvajon, 1300 órakor Bábonyban, 1100 és 1800
órakor Tabon lesznek szentmisék.
Június 1-jén, Pünkösdhétfőn 800 órakor Sérsekszőlősön, 930
órai kezdettel Zalán, 1300 órakor Megyeren, 1100 és 1800
órakor Tabon lesznek szentmisék.
Május 18-tól egyházmegyénkben a megyéspüspök megengedte
nyilvános szentmisék tartását. Így plébánosi hatáskörömnél fogva
a következőket léptetem életbe egyházközségünkben:
-Temetési gyászmisék megtarthatók. (kötelező a szájmaszk
viselése, a kezek fertőtlenítése)
- A Püspöki rendelet szerint kötelező a templomba belépéskor a
kezek fertőtlenítése (ezt biztosítjuk), kötelező a szájmaszk
viselése, másfél méteres távolság tartása (egy padban két emberkivéve családtagok), a papnak és a kántornak nem kell
szájmaszkot viselni, kivéve áldoztatáskor.
- Áldozáskor kötelező a másfél méteres távolság tartása, áldozás
előtt a kezek fertőtlenítése – elöl is biztosítunk fertőtlenítő szert.
- Áldozás rendje a következő: Ajkukra húzott szájmaszk, majd a
kezek fertőtlenítése, mellmagasságban egymásra helyezett és
kinyújtott kéz, magunkhoz vesszük az Oltáriszentséget,
visszahúzzuk a maszkot az orrunkra és a helyünkre megyünk.
- Perselyadományokat a kijáratnál elhelyezett kosárba tegyük,
mielőtt távozunk a templomból.
Hétköznapi szentmisék a megszokott időpontokban lesznek,
kivéve, ha egyéb, fontos plébánosi elfoglaltság adódik.
Hétfő: 1800 óra, szerda: 700 óra, péntek: 1800 óra és szombat:
700 óra.
Június 3-tól a szerda reggeli szentmisék a következő tanév
kezdetéig 700 órakor kezdődnek.
A Karitász csoport pályázatot írt ki a „Szolgáló Szeretet Ifjú
Reménysége díj” elnyerésére nyolcadik osztályos diákok részére.
A pályázta célja, hogy elismerje az általános iskolából ballagó
diákok tehetségét és közösségi munkáját. A pályázattal
kapcsolatos részletek megtalálhatók a plébánia honlapján.
Az esztendő fele eltelt, ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek
eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével.
Ennek összege 5000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a szentmisék
előtt és után a sekrestyében, a plébánián hivatali időben,
valamint az CIB Bankban a Plébánia folyószámlájára (név és
cím megadásával), amely megtalálható a Plébánia honlapján is.
www.tabiplebania.hu
Sifter Gergő h.esperes-plébános

Ima

Istenem! Vétkeztem, és eltűrted.
Elhagytalak, és még mindig fönntartasz.
Ha bánkódom, megbocsátasz. Ha visszatérek, ismét befogadsz.
Ha halogatom ezt, vársz rám. Visszahívsz, ha eltévedek.
Édesgetsz, ha ellenállok.
Megvárod, míg felébredek kábultságomból.
És egészen magadhoz ölelsz, ha Hozzád térek.
Szent Ágoston

Isten lelke
Hová Isten Lelke hatolt:
Alvó ébred, éled a holt.
Eloszlik az éj homálya,
A bűneit tisztán látja.
Ki megdöbben, szíve sajog,
Oda megy, hogy bűnök, bajok
Terhe lehull, semmivé lesz:
Az Úr Jézus keresztjéhez.
Hol működik Isten Lelke,
Erőt nyer a félénk, gyenge.
A tudatlan bölcsességet,
Vigaszt, kit a bánat éget.
Megújul a szív, a lélek,
Szeretet, hit, remény éled,
A szó, a tett mind azt mondja:
- Ez is Jézus megváltottja!
Isten Lelke oda fér be,
Ahol hívják várva, kérve.
Ajándékot oda vihet,
Ahol talál nyitott szívet.
Ott nyugszik meg, csak ott marad,
Hol meghódol az akarat,
Intelmének híven enged, Csak oda visz győzedelmet!
Novák László
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
Mise- és szertartásrend:
Június 1., Pünkösdhétfő:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800 – 1300 Megyer
Június 3., szerda 700 Tab
Június 5., péntek 1800 Tab – Június 6., szombat 700 Tab
Június 7., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
Június 8., hétfő 1800 Tab – Június 10., szerda 700 Tab
Június 12., péntek 1800 Tab – Június 13., szombat 700 Tab
Június 14., vasárnap:
Tab: 1100 Búcsúi szentmise és 1800
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
- Templomainkban a szentmisék után
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
- Neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab
- Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő
számlaszámra: CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 A
közlemény rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”,
valamint az adott évet.

