
 

   V. évf. 39. szám                    2016. október 2.  

Tabi Öröm-Hírmondó 

tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06- 84/ 321- 808 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Hivatali órák:   csütörtök.: 16
00

 - 17
30 

óráig 

                            szombat:     9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Keresztelés:       szombat: 10
00

 órakor 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, Kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       8
00

 óra  

Csütörtök:       Tab     18
00 

óra     

Péntek:        Tab     18
00

 óra  

Szombat:             Tab       7
00

 óra  

Páratlan héten szombaton:      Megyer    18
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páros héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

Zala:                 9
30

 óra 

Páratlan héten vasárnap: Lulla                 8
00

 óra 

   Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap: Bábony     15
00

 óra  

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem, ne légy kemény szívű”. 

Október 2. elsővasárnap, 15
00

 órakor a bábonyi kápolnában 

kezdődik a szentmise. Tabon 17
00

 órától a 

plébániatemplomban szentségimádást tartunk Magyarország, 

egyházmegyénk és egyházközségeink lelki megújulásáért. 

Szeretettel hívom és várom a testvéreket! 

Október 2-án, vasárnap tartjuk a sérsekszőlősi templom 

búcsúját, Szent Mihály főangyal tiszteletére, a 8
00

 órakor 

kezdődő szentmise keretében. A szokott feltételekkel teljes 

búcsú nyerhető. (Tiszta lélek, szentáldozás, Miatyánk, Üdvözlégy, 

Hiszekegy a Szentatya szándékára.) 

Október 2-án, vasárnap a 11
00

 órakor kezdődő szentmise 

keretében, termény-betakarítási hálaadó ünnepet tartunk. 

Szeretettel kérem a Testvéreket, hogy hozzanak magukkal 

olyan terményeket, amit szeretnének megáldatni, hálát adni 

érte. A terményeket ünnepi körmenetben helyezzük az Úr 

Krisztus lábai elé. A szentmise után agapét szeretnénk tartani, 

kérem, kínáljuk meg egymást abból, amit hoznak magukkal 

/sütemény-bor- kalács-szörp…/ 

Október 7-én, elsőpéntek, délelőtt a betegek gyóntatását, 

látogatását végzem. A plébániatemplomban 17
30

 órától 

gyóntatás és rózsafüzér imádság, 18
00

 órai kezdettel szentmise 

lesz. 

Október 8-án, szombaton a megyeri templomban is lesz 

szentmise 18
00

 órai kezdettel. 

Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt (hétfő, 

kedd, csütörtök, péntek és vasárnap) 17
30

 órától rózsafüzért 

imádkozunk!  

             Sifter Gergő plébános 

Kedd (október 4.): Assisi Szent Ferenc emléknapja 

Péntek (október 7.): Rózsafüzér királynője emléknapja 

Szombat (október 8.): Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya,  

                Magyarország Főpátronájának főünnepe 

Szent István király felajánlása óta nagyasszonyunknak tiszteljük 

a Szűzanyát. XIII. Leó pápa engedélyezte a külön ünnepet 

népünk számára. Máriának felajánlott nemzet vagyunk, Mária 

közbenjárását kérjük és tapasztaljuk életutunkon. Köszönjük 

meg ezt Istennek a mai napon.  

Hála neked, Uram Jézus: 

mindenért, amit megadtál,  

mindenért, amit elvettél,  

mindenért, amit megbocsátottál,  

mindenért, amit megakadályoztál,  

mindenért, amit megengedtél,  

mindenért, amit megelőztél,  

mindenért, amit ajándékul adtál, 

a miattam, helyettem, érettem,  

hordozott keresztedért, és  

a hajlékért, amit a mennyben  

nekem elkészítettél.  

El nem múló örök hála neked,  

Uram Jézus, hogy engem is  

szeretetedbe fogadtál! 

Hirdetések 

 

 

Ünnepek és emléknapok 

 

 

A kedvesemért, aki panaszkodik a vacsorára, mert így az estét 

velem tölti és nem valaki mással. 

Az adókért, amelyeket ki kell, hogy fizessek, mert azt jelenti, 

hogy alkalmazott vagyok - van munkahelyem. 

A takarításért egy buli után, mert azt jelenti, hogy barátaimmal 

tölthettem egy estét. 

A ruhákért, amelyek egy kicsit szűkek, mert van elég ennivalóm. 

Az árnyékomért, mert kint lehetek a napfényben. 

Hogy nyírhatom a füvet, pucolhatom az ablakot, javíthatom a 

csatornát, mert azt jelenti, hogy van házam. 

A parkoló helyért a parkoló legmesszibb pontján, mert ez azt 

jelenti, hogy tudok járni és még autóm is van. 

A nagy fűtésszámláért, mert ez azt jelenti, hogy melegben voltam. 

Hogy a templomban mögöttem ülő hölgy hamisan énekel, mert 

azt jelenti, hogy hallok. 

A mosni- meg vasalnivalóért, mert azt jelenti, hogy van ruhám. 

Az esti fáradtságért és izomlázért, mert azt jelenti, hogy tudtam 

keményen dolgozni. 

Hogy meghallom hajnalban az óra csengetését, mert azt jelenti, 

hogy élek. 

            forrás: internet 

Hála neked 

 

 

Hálás vagyok 


