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Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Isten kedves szőlője * az ő választott népe.

A tabi Utolsó
Sík Sándor: Rózsafüzér

Hirdetések

Vacsora Római Katolikus
Plébánia
és a hozzá
tartozó
fíliák heti
Október
5-én, vasárnap
a megyeri,
sérsekszőlősi
és lapja
a zalai

Szent Olvasót imádkoztunk,
Máriához fohászkodtunk,
Kérve kérjük Szűzanyánkat,
Fogadja el hő imánkat.
Szent Olvasót mikor mondtuk,
Máriának füzért fontunk,
Fonogattuk koszorúnkat,
Rózsafüzér asszonyunknak.
Szűz Mária, szívünkben vagy,
Soha bennünk el ne hervadj!
Nyílj ki bennünk ég virága,
Tégy méltóvá mennyországra.
Ünnepek, emléknapok:
Kedd (október 7.):
Rózsafüzér királynője emléknapja
Hálaünnep a mai, Mária közbenjárásáért, az Isten segítségéért.
Máriával együtt újra meg akarjuk erősíteni az igent az Isten
akaratára. A rózsafüzér imádságában pedig, Jézus életéről
elmélkedve, Isten iránti szeretetünkben szeretnénk megerősödni.
„Történjék velem szavaid szerint!” – halljuk Mária
visszavonhatatlanul elkötelezett válaszát Istenszándékára. Ne
gondoljuk, hogy Máriának olyan könnyű volt ezt kimondani,
hiszen megelőzte a kérdezés, a csodálkozás, sőt talán bizonyos
értetlenség is. Nekünk sem egyszerű felismernünk és elfogadnunk
Isten akaratát, mert meg vannak a saját elképzeléseink. Bizonyos
értelemben Isten valóban ismeretlen, s pillanatnyilag érthetetlen
utakra hív minket. Egy azonban egészen biztos: ez az út jelenti a
boldogságunkat az életben, és ez vezet az üdvösségre. Mondjuk
mi is bátran Istenakaratára: Történjék velem szavaid szerint.
1571-ben Lepantónál - egy tengeri ütközettel - megkezdődött a
török hatalom hanyatlása. V. Szent Piusz pápa a csatát segítendő a
rózsafüzért imádkozta, közben látomása volt, mégpedig a
győzelmet látta. Valóban, délben a szél megfordult, a füstöt a
törökökre vitte, így a keresztesek győztek. A pápa a győzelem
tiszteletére engedélyezte az ünnepet. 1716-ban Péterváradnál is a
rózsafüzér imádkozása segített győzelemre. XIII. Gergely pápa
elrendelte az ünnepet, XI. Kelemen pápa az egész egyházra
kiterjesztette. Ismerd meg, és imádkozd a Szentolvasót.
Vigyázz!
Imádságos lelkület nélkül nem élhetsz teljes értékű életet!
Szerda (október 8.):
Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya,
Magyarország Főpátronája főünnepe
Istennek, Jézus Krisztusnak anyja: Magyarország Pátrónája,
(pátróna – védőszent) Védőasszonya. Az ország az Ő ajándéka, de
Szent István végrendeletével öröksége, családja és birtoka is.
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.
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templomok szépítésére adjuk adományainkat, mindenki a saját
templomában. Köszönöm a havonkénti nagylelkűségét
mindazoknak, akik mindezen szándékokat szívükön
hordozzák!
Október 5-e elsővasárnap. 1500 órakor a bábonyi kápolnában
lesz szentmise, majd 1700 órától a plébániatemplomban
szentségimádást tartunk Magyarország, egyházmegyénk,
egyházközségeink lelki megújulásáért. Szeretettel hívom és
várom a testvéreket!
Szent István kora óta kötelezettségeink között szerepel, hogy
az egyházat anyagi hozzájárulásainkkal is egyházi adó címén
támogassuk. Kérem, akiknek anyagi lehetőségük engedi, hogy
ezen kötelességüknek tegyenek eleget.
Megérkeztek a 2015 évi naptárak és a kalendárium.
Megvásárolhatók a plébániatemplomban az újságos polcnál, a
fíliákban pedig a sekrestyében. Kalendárium 500 Ft,
forgathatós naptár 250 Ft, gyereknaptár 200 Ft, egylapos
falinaptár 40 Ft.
Október a Rózsafüzér hónapja. Az esti misék előtt (kedd,
csütörtök, péntek és vasárnap) 1730 órától rózsafüzért
imádkozunk!
Október 13-án, hétfőn a 900 órakor kezdődő szentmise
keretében tartja a Dél-Balatoni Esperesi Kerület a gyűlését
egyházközségünkben. A szentmisét a kerület több mint 20
papjával együtt Varga László általános helynök úr mutatja
be. Kérem, hogy akinek lehetősége van egy kis süteménnyel
kedveskedni vendégeinknek, hálás szívvel fogadjuk, amelyet
átadhatunk a plébánián vagy a sekrestyében
Sifter Gergő plébános

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
Hivatali órák: csütörtök: 16 - 1730
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
Megyer
18 óra (kéthetente)
Vasárnap: Lulla vagy Sérsekszőlős: 8 óra
Tab:
11 óra és 18 óra
Torvaj vagy Zala:
930 óra
Bábony
15 óra (első vasárnap)
Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:
06- 84- 310- 484 (Siófok) 06- 82- 512- 394 (Kaposvár)

Egyházi adó befizetése:
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.
Imacsoport: 2014. október 13., hétfő 1830

