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Zsoltár: Az Úr megmutatta üdvösségét, * a nemzetek színe előtt. 

OLVASMÁNY Ám 8, 4-7 

 

 Isten irgalma és igazságossága együtt működik. Ô szívesen 

megbocsát, de rámutat a bűn rosszaságára is. Ámosz próféta arra is 

küldetést kapott, hogy a társadalmi élet visszásságait ostorozza. Isten 

látja a szegények szenvedését és a hatalmaskodók gôgjét Külön 

nyomatékot kap az a fenyegetés, hogy a szeretetlenség és az 

igazságtalanság bűneit nem felejti el. Késôbb Jézus is ezeket emelte 

ki az ítéletrôl szóló beszédében. 

 

OLVASMÁNY Ámosz próféta könyvébôl 

 

 A próféta ostorozza a szegényekkel szemben elkövetett 

szívtelenséget. 

 

 

 Halljátok, ti, akik eltiporjátok a szegényt, 

és szorongatjátok az országban a szűkölködôket! 

Azt mondjátok: ,,Mikor múlik el az újhold, 

hogy eladhassuk a búzánkat? 

A szombat, hogy árulhassuk gabonánkat? 

Csökkentjük a mértéket, növeljük a sékelt, 

meghamisítjuk a mérleget, 

hogy megvehessük pénzért a szegényt, 

egy pár saruért a szűkölködôt, 

és eladhassuk a gabona ocsúját.'' 

Ezért megesküdött az Úr arra, aki Jákob büszkesége: 

,,Sose felejtem el egyetlen tettüket sem!'' 

 

 Ez az Isten igéje. 
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                         szombat:     9 - 10 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 
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Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Szombaton, október 12-én Bábonyban a szentmise 

elmarad, a következő október 26-án délután 3 órakor lesz. 

Október 13-án, vasárnap a tabi templom felújítására 

illetve szépítésére adjuk adományainkat. Isten fizesse meg 

mindnyájatok jó szándékú adományát. 

Október 13-án, vasárnap a sérsekszőlősi és a zalai 

templomok felújítására és szépítésére adjuk adományainkat. 

Isten fizessen meg mindnyájatoknak. 

Előre hirdetem, hogy október 20-án, vasárnap országos 

gyűjtés lesz a missziók javára. Perselyadományaink ezen célt 

szolgálják majd. 

Hálásan köszönöm meg mindenkinek a segítségét, akik 

bármit is tettek, hogy a sérsekszőlősi templomunk 

megújulhatott. Köszönöm a segítők áldozatos munkáját. Püspök 

atya nagy megelégedéssel nyugtázta az ünnepünket.  

Szombaton, október 19-én zarándokolni megyünk. Az 

autóbusz a Galériától indul, reggel 6 órakor. Kérem, hogy 

pontosan illetve előbb érkezzünk, hogy időben elindulhassunk. 

Mindenki hozzon magával meleg ruhát, zárt cipőt, illetve 

esőkabátot és esernyőt. Bábonymegyer felé indulunk, onnan 

nem kell Tabra bejönni, a zarándoklatra jövőket a templom 

előtti buszmegállóban vesszük fel. 

Október a Rózsafüzér hónapja. A plébániatemplomban az 

esti szentmisék (hétfő, kedd, csütörtök, és péntek illetve 

vasárnap) előtt fél órával (fél 6-tól) rózsafüzért imádkozunk. A 

közös imádságra szeretettel hívom és várom a testvéreket. 

A fíliákban a rózsafüzért közösen végezzék el pap nélkül. 

Jövő héten kedden Lullán, csütörtökön pedig Zalán este 5 órai 

kezdettel. Kedden a fájdalmas, csütörtökön pedig a világosság 

rózsafüzér titkait imádkozzuk. 

          Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

Kedd (október 15.): Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz 

             szűz és egyháztanító 

Avilában, Spanyolországban született 1515. március 28-án, 

tizenegyedik gyermekként. Teréz korán megtanult imádkozni.  

Majd karmelita apáca lett. Rendi neve: A Jézusról nevezett Teréz. 

Sokat betegeskedett. Többször jelentkezett életében a szemlélődő 

imádság kegyelme. Félt, hátha nem Istentől vannak adományai. 

Figyelmeztették is a kegyelmekkel járó szent elkötelezettségre is. 

Már életében szentként kezdték tisztelni. Látomásban az Úr 

parancsot adott neki, hogy elvonultabb élettel folytassa lelki útját. 

1562. augusztus 24-én Avilában 12 társával megalapították a 

Szent József-kolostort. Itt az eredeti karmelita szabály szerint 

éltek, sarutlanok lettek. Keresztes Szent Jánossal sikeresen 

reformálta meg rendjüket, az eredeti szigorú szabályok 

szellemében. Sok rendházat alapított. Holtteste épségben maradt, 

Albában őrzik, a tiszteletére emelt gyönyörű bazilikában. Példája: 

Gyengén, betegen is erős az erős! 

Csütörtök (október 17.): Antiochiai Szent Ignác püspök és 

 vértanú 

Péntek (október 18.): Szent Lukács evangélista ünnepe 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 A nagyapa korán reggel már kint ült a konyhában, és olvasta 

régi, megkopott Bibliáját. Az unokája, aki szeretett volna olyan 

lenni, mint ő, igyekezett utánozni a nagyapát. 

 Egyik nap így szólt hozzá: - Papa, én is próbálom olvasni a 

Bibliát, mint te, de nem értem, és amit értek, azt is elfelejtem, 

amint becsukom. Mire jó a bibliaolvasás? 

A nagyapa rátette a szenet a tűzre, és csöndesen azt mondta: - 

Fogd ezt a szenes kosarat, menj le a folyóhoz, és hozz egy kosár 

vizet! A fiú úgy tett, de az összes víz kicsurgott a kosárból, 

mielőtt visszaért. A nagyapa nevetett, és azt mondta: - A 

következő alkalommal jobban szedd a lábad! - és visszaküldte, 

hogy próbálja meg újra. Ezúttal a fiú gyorsan futott, de a kosár 

csak üres volt, mire hazaért. A szuszból kifogyva lihegte 

nagyapjának, hogy lehetetlen így vizet hozni, és elindult, hogy 

vödröt kerítsen kosár helyett. De az öregember ezt mondta: - Ne a 

vödörrel hozz vizet, én egy kosár vizet kérek. Meg tudod te azt 

csinálni, csak nem igyekszel eléggé. Azzal el is indult, 

nyilvánvalóan azzal a szándékkal, hogy megnézi, hogyan sikerül a 

következő forduló. 

Bár a fiú tudta, hogy lehetetlen, már csak azért törte magát, 

hogy nagyapja lássa igyekezetét. Megmerítette a kosarat, és futott, 

ahogy csak tőle telt. Természetesen jóval azelőtt, hogy elérte 

volna nagyapját, a kosár már üres volt. Alig bírt beszélni: - Látod, 

papa, nincs értelme, ugye te is így gondolod! 

 Az öregember azt mondta: - Nézd csak meg a kosarat! A fiú 

ránézett, és a kosár egészen más volt. A régi, fekete szenes kosár 

megtisztult, mintha új lett volna. 

- Fiam, ez történik akkor is, amikor a Bibliát olvasod. Lehet, 

hogy nem érted, vagy nem emlékszel mindenre, de amikor 

olvasod, az kívül-belül megváltoztat. Ez Isten Lelkének munkája. 

Átalakít minket, hogy megtisztuljunk, és lassan Krisztushoz, a 

Fiához legyünk hasonlók. 

     forrás: internet 

Az öregember és az unokája 


