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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

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

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. 

 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 1 12, 1-2. 4-6. 7-8 2. tónus. 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06- 84/ 321- 808 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 

Hivatali órák: csütörtök: 16 - 17
30

 

                         szombat:     9 - 10 

Keresztelés:     szombat:  10 óra 

  Szentmisék rendje: 

Hétfő:          Tab   18 óra 

Kedd:          Tab    18 óra 

Szerda:        Tab     8 óra 

Csütörtök:   Tab    18 óra 

Péntek:        Tab    18 óra 

Szombat:     Tab      7 óra 

                     Bábony vagy Megyer        18 óra 

Vasárnap:   Lulla vagy Sérsekszőlős:     8 óra 

                     Tab:                                ½ 10 óra és 18 óra 

                     Torvaj vagy Zala:               11 óra 

Egyházi adó befizetése:  
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében. 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab 

8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808 

www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Október 6-a első vasárnap, este 5 órától szentségimádást 

tartunk, majd elimádkozzunk a rózsafüzért. 18
00

 órakor 

szentmise lesz. 

Október 6-án a lullai és a torvaji templomok felújítására 

és szépítésére adjuk adományainkat. Isten fizessen meg 

mindnyájatoknak. 

Előre hirdetem, hogy október 13-án, vasárnap a tabi 

templom felújítására illetve szépítésére adjuk adományainkat. 

Isten fizessen meg mindnyájatoknak. 

Október 12-én, szombaton építésének és felszentelésének 40. 

évfordulóját ünnepli a sérsekszőlősi Szent Mihály templom. 

Elkészült a templom teljes belső festésének munkálata. Az ünnepi 

szentmisét és a templommegáldást Balás Béla megyéspüspök  

délután 14 órakor celebrálja, majd a közös megemlékezést a 

kultúrházba folytatjuk a szentmise után. Szeretettel hívunk és 

várunk mindenkit. 

Bábonyban október 12-én, szombaton este 6 órakor a 

szentmise elmarad. A következő szentmise október 26-án 15 

órakor lesz. 

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 filiákban a rózsafüzért közösen imádkozzák el pap 

nélkül. Október 8-án, kedden 17
00

-kor Sérsekszőlősön a 

fájdalmas, október 10-én, csütörtökön 17
00

-kor Zalán a világosság 

rózsafüzér titkait. 

Kérem, hogy aki szeretne 2014. évi naptárat, akár forgathatóst, 

akár gyereknaptárat, jelentkezzen a sekrestyében.  

                  Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

Kedd (október 8.):          Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya  

           főünnep 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 Furcsa megnevezése Miasszonyunknak! De az emberi 

képzelet túlmutat a racionálison, és e cím mögött megkapó 

történet áll, ami igen kedves Ferenc pápa szívének. 

 

Egy német nemesember a 17. században megtudta, hogy a 

felesége el akar válni tőle. Zavart lélekkel keresett fel egy helyi 

jezsuitát, és magával vitte az esküvői szalagot, amivel annak 

idején összekötötték a menyasszony és a vőlegény csuklóját a 

szertartás alatt. A jezsuita szerzetes Havas Boldogasszony képe 

előtt imádkozás közben kioldotta a szalag csomóit. A szalag 

fehéren felragyogott, jelezve, hogy az imádság a házasság 

megmentéséért meghallgatásra talált. A válás elmaradt! 

1700 körül festmény készült az eseményről, mely a Mária, 

csomók kioldója címet kapta. Háborúkat élt át, forradalmakat, 

világi ellenállást, és máig is vonzza a látogatókat. 

Kibontandó „csomókként” olyan helyzeteket sorolhatunk fel 

Máriának, amelyekre nem találunk megoldást. Lehet családi 

viszály, szülők és gyermekek közti konfliktus, tiszteletlenség, 

erőszak, mély sebek, melyeket feleségek vagy férjek okoztak 

egymásnak, a béke és öröm hiánya az otthonokban. De lehet elvált 

házastársak gyötrelme, kétségbeesése, a család felbomlása, egy 

drogfüggő gyermeket jelentő csomó, betegség, otthontól vagy 

Istentől való elszakadás. Végül a megoldást váró csomók közé 

tartozik az alkoholizmus, a depresszió, a munkanélküliség, a 

félelem,a magány vagy az abortuszhoz kapcsolódó problémák. 
                     Forrás: internet Hedwig Lewis SJ 

Mária, csomók kioldója 

 

Szeretettel meghívjuk Önt 

és kedves családját 

a sérsekszőlősi templom felszentelésének 

40. évfordulója alkalmából, 

amelyen 

 

Balás Béla 

megyéspüspök úr 

 

2013. október 12-én, szombaton 

 14
00

 órakor kezdődő 

 ünnepi szentmise keretében megáldja 

 a felújított templomot. 

Szentmisét követően várjuk a megemlékező műsorra a 

Kultúrházba. 

Sifter Gergely plébániai kormányzó 

és a Tab-Sérsekszőlősi Egyházközség 

MEGHÍVÓ 

 

Útmutató Ferenc pápától 

 Az egyház küldetése a világon, hogy hirdesse a Krisztus Szeretet – 

országát, a bűnök bocsánatát a Szentlélek segítségével, aki elűzi a 

félelmet az Apostolok szívéből. 

Menjetek a terekre és hirdessétek Jézus Krisztust a mi 

Üdvözítőnket! 

Isten szeretete Jézusban mindig megnyit bennünket a remény felé, 

zarándokutunk végső távlata felé. Így a fáradságok és a botlások is 

értelmet nyernek. 


