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Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.
Ünnepek, emléknapok
Szent Máté apostol és evangélista
ünnepe
Szerda (szeptember 23.):
Pietrelcinai szent Pio szerzetes és
áldozópap emléknapja
Csütörtök (szeptember 16.): Szent Gellért püspök és vértanú
emléknapja
Szent Gellértet népünk kereszténnyé válásának kezdetén vezérelte
hozzánk Isten, hogy Imre nevelőjeként, remeteként, püspökként és
vértanúként szolgálja Istent és népünk kereszténnyé válását. Ma is
szükség van arra, hogy megerősítsük keresztény hitünket, és
sokakat elvezessünk Istenhez. Isten csodálatos gondoskodása által
jött Gellért a magyar földre, hogy püspökként népünk kereszténnyé
tételén munkálkodjon. Hálaadással lépünk Istenünk elé,
megköszönjük gondoskodó szeretetét, és kérjük, továbbra is
vezesse és erősítse népünket.
Hétfő (szeptember 21.):

Ilyen Isten szeretete
Kit Isten nagyon szeret, azt méltónak találja, hogy sok szenvedést
mérjen rája. Kinek még kicsiny a szeretete, arról látja, hogy kevés
szenvedést bír el. Istennel való egyesüléshez csak az egyszerűség és
alázat vezet el.
Nagy Szent Teréz

Hirdetések
Szeptember
24-én,
csütörtökön
ünnepeljük
iskolánk
védőszentjének, Szent Gellért püspök és vértanúnak ünnepét. A
szentmise 1100 órakor kezdődik. Szeretettel hívom és várom a
Testvéreket.
Szeptember 27-én, vasárnap Szentírás vasárnapja van. Ne
feledjük el, ha igazi Krisztus-követők akarunk lenni, akkor
hallgatnunk kell Isten igéjét a szentmisében, de rendszeresen
olvasnunk kell a Szentírást egyénileg és közösségileg is. Isten
igéje segít bennünket abban, hogy felfedezhessük, mit vár el
tőlünk Isten, és hogy üzenetét életre váltva hiteles keresztények
lehessünk.
Előre hirdetem, hogy október 4-én tartjuk a sérsekszőlősi
templom búcsúját, Szent Mihály főangyal tiszteletére a 800
órakor kezdődő szentmise keretében. A szokott feltételekkel
teljes búcsú nyerhető. (Tiszta lélek, szentáldozás, Miatyánk,
Üdvözlégy, Hiszekegy a Szentatya szándékára.)
Továbbá hirdetem, hogy október 4-én, vasárnap a 1100 órás
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 hoztak magukkal
/gyümölcs, szörp, bor, sütemény, kalács, …/.
Szent István kora óta kötelezettségeink között szerepel, hogy az
egyházat anyagi hozzájárulásainkkal is egyházi adó címén
támogassuk. Az esztendő fele eltelt, akiknek anyagi lehetőségük
engedi, azokat kérem, hogy ezen kötelességüknek tegyenek
eleget.
Már kaphatóak a 2016. évi naptárak és a kalendárium, a
plébániatemplomban az újságos polcnál, a fíliákban pedig a
sekrestyében. Kalendárium 500 Ft, forgathatós naptár 250 Ft,
gyereknaptár 200 Ft, egylapos falinaptár 50 Ft.
Sifter Gergő plébános

Ne kívánd!
Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét.
Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege:
mindenkire egyformán.
Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből
és melegedből, mint akiknek nincs szükségük terád.
Családtagjaid, mindennapi társaid, s a hozzád fordulók olyanok
legyenek számodra, mint a kályhának a szoba,
melynek melegítésére rendelik.
Weöres Sándor

A világ megváltoztatása
Fiatal koromban forradalmár voltam. Azt kértem imáimban
Istentől, hogy adjon karomba erőt a világ megváltoztatásához.
Amikor középkorú lettem, rájöttem, hogy már életem felén
túljutottam anélkül, hogy egy árva lelket is megváltoztattam volna.
Akkor azt kértem Istentől, hogy legalább annyi kegyelmet adjon,
amellyel meg tudom változtatni a környezetemet.
Csak a családomat, a barátaimat, és akkor elégedett leszek.
Most, hogy már öreg vagyok, és napjaim meg vannak számlálva,
kezdem látni, hogy ostoba voltam. Most csak azért imádkozom,
hogy adja meg az Úr, hogy önmagamat megváltoztassam.
Ha kezdettől fogva ezért imádkoztam volna, nem vesztegettem
volna el az időmet.
Anthony de Mello SJ

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

Hivatali órák: Hétfőn és kedden szünetel (tanulmányi szünet)
Temetést nem vállalunk hétfőn és kedden
csütörtök: 1600 - 1730 óráig.
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Szentmisék rendje:
Hétfő, kedd:
Tab 1800 óra
Szerda:
Tab
800 óra
Csütörtök, péntek: Tab 1800 óra
Szombat:
Tab
700 óra
Páratlan héten szombaton:
Megyer 1800 óra
Vasárnap:
Tab
1100 óra és 1800 óra
Páros héten vasárnap:
Sérsekszőlős 800 óra
Zala:
930 óra
Páratlan héten vasárnap: Lulla
800 óra
Torvaj
930 óra
Minden hónap első vasárnap: Bábony 1500 óra
Egyházi adó befizetése:
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.
Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:
06- 84- 310- 484 (Siófok) 06- 82- 512- 394 (Kaposvár)

