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

Zsoltár: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója. 

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 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

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 

Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:        

06- 84- 310- 484 (Siófok)    06- 82- 512- 394 (Kaposvár) 

                                              06- 82- 318- 915 (Kaposvár) 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében. 

Imacsoport: Tab – 2013. november 5., kedd, 18
30

 

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 20-án., vasárnap országos gyűjtés van a missziók 

javára. Perselyadományainkat a missziók javára továbbítjuk. 

„Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet!” – 

hangzik Jézus búcsúszava Máté evangéliumában. Ezt a felhívást 

követik a világ számos országában tevékenykedő 

misszionáriusok, akiknek célja az emberi szabadságjogokat 

tiszteletben tartva Krisztus Örömhírének továbbadása az egész 

földkerekségen. Vatikáni adatok szerint 75 ezer pap, szerzetes, 

diakónus és világi személy, köztük számos magyar végez 

missziós tevékenységet a világ különböző országaiban. Munkájuk 

ma sem veszélytelen, pl. 2003-ban 35 misszionáriust gyilkoltak 

meg,  egy érseket, 20 papot, 3 szerzetest, 2 szerzetes nővért, 3 

kispapot, 1 katekétát és öt civil önkéntest.  

Az egyház missziós tevékenységéről csak néhány adat: a XX. 

század elején Afrikában 2 millió katolikus élt, a földrész 

lakosságának 2,6%-a. 100 évvel később közel 140 millió, vagyis 

 az afrikaiak 16,5%-a katolikus. 

 A katolikus missziók védőszentjei: Lisieux-i Szent Teréz és 

Xavéri Szent Ferenc. 

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 Sérsekszőlősön, csütörtökön pedig Zalán este 5 

órai kezdettel. Kedden a fájdalmas, csütörtökön pedig a 

világosság rózsafüzér titkait imádkozzuk. 

Jövő vasárnap, október 27-én ne feledkezzünk el az órák 

átállításáról. Áttérünk a téli időszámításra, egy órával 

visszahajtjuk óráinkat. 

Október 26-án lesz a hitoktatók őszi továbbképzése, amely 9 

órakor kezdődik a kaposvári székesegyházban szentmisével, majd 

utána a püspökségen 10 órától Pajor András budapesti plébános 

tart előadást. Hitoktatóinknak a megjelenés kötelező. Ha valaki 

bármilyen oknál fogva nem tudna elmenni, jelezze a 

Püspökség felé.  
Az Új Ember és a Keresztény Élet újságokat vigyék el az 

újságos polcról. 

         Sifter Gergő plébános 

 

Hirdetések 

Szerda (október 23.):  Kapisztrán Szent János 

áldozópap 

Péntek (október 25.):  Szent Mór püspök 

 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 Én hiszek, Uram, hinni akarok benned.  

Add, hogy a hitem teljes legyen, kétkedés nélküli, és hassa át 

az emberi és isteni dolgokról alkotott gondolataimat és ítéleteimet. 

Add, hogy hitem szabad legyen, s elfogadja azokat a 

lemondásokat és feladatokat, melyek a hittel járnak. 

Add, Uram, hogy hitem szilárd legyen a Szentlélek belső 

tanúságtételeinek fényében. 

Add, hogy hitem derűs legyen, lelkemnek békét és örvendezést 

adjon. 

Add, Uram, hogy hitem cselekvő legyen abban a szeretetben, 

mely a Veled való igaz barátságból fakad. 

Add, hogy hitem alázatos legyen és ne elbizakodott, ne saját 

gondolataimra és érzelmeimre támaszkodjék, hanem adja oda 

magát a Szentlélek tanúbizonyságának, engedelmeskedjék a 

hagyománynak és a szent Egyház tanító hivatala tekintélyének. 

Ámen. 

forrás: internet, VI. Pál pápa szövege alapján 

Imádkozzunk a Hit évében: 

Kérjük az Urat, hogy mindenki, aki az Egyházhoz jön, nyitott 

ajtókra találjon, nyitott ablakokra, hogy Jézus szeretetével 

találkozzék! 

A Hit ajándék és az Atyától kapjuk. Folytatnunk kell ezt az utat, 

mert bűnösök vagyunk, de az Úr mindig megbocsát, ha kérjük 

tőle. 

A Szentlélek a keresztény öröm „szerzője”. Ahhoz, hogy 

hirdessük az evangéliumot, szívünkben legyen jelen az öröm, 

amelyet Isten Lelke ad nekünk. 

Útmutató Ferenc pápától 

"Soha ne engedd, hogy valaki ne legyen boldogabb a veled való 

találkozás után, mint előtte." 

Legyetek Isten gyöngédségének élő tanúi! Mindenki láthassa a 

gyöngédséget: arcotokon, szemetekben, mosolyotokban, 

hangotok melegségében.”  

Kalkuttai Boldog Teréz anya 


