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2015. szeptember 27.

Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet.
Ünnepek, emléknapok
Kedd
(szeptember 29.): Szent Mihály, Szent Gábor, Szent
Rafael főangyalok ünnepe
Szerda (szeptember 30.):
Szent Jeromos áldozópap és
egyháztanító emléknapja
Csütörtök (október 1.):
A Gyermek Jézusról nevezett
(Lisieux-i) Szent Teréz szűz és egyháztanító emléknapja
Péntek (október 2.):
Szent Őrzőangyalok emléknapja
Őrangyalom, szívből kérlek,
Légy vezérem, amíg élek,
Ments meg engem bűntől, bajtól,
Ne hagyj el a halálomkor.
Mindig jóra figyelmeztess,
Úgy vezess a jó Istenhez.
Ámen
Hirdetések
Szeptember 27-én, 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.
Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt (hétfő,
kedd, csütörtök, péntek és vasárnap) 1730 órától rózsafüzért
imádkozunk!
Október 2-án elsőpéntek, délelőtt a betegek gyóntatását,
látogatását végzem. 1730 órától gyónási alkalmat biztosítunk, 1800
órakor pedig szentmise lesz.
Október 4-én, vasárnap a sérsekszőlősi és a zalai templomok
szépítésére adjuk adományainkat, mindenki a saját temploma
javára. Köszönöm a havonkénti nagylelkűségét mindazoknak,
akik mindezen szándékokat szívükön hordozzák!
Október 4-én, 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 4-én, vasárnap a 1100 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 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.
Kaphatók a 2016. 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 50 Ft.
Sifter Gergő plébános

Mi a Biblia?
A „biblia” szó jelentése: könyv. A Biblia tehát a kereszténység
szent könyveit jelenti, amelyek az Egyház tanítása szerint Isten
által sugalmazott könyvek. Az a tény, hogy ezeknek a
könyveknek gyűjteményét egyszerűen Bibliának, vagy a
„Könyv”-nek nevezzük, azt a meggyőződést fejezi ki, hogy ennek
a könyvnek rendkívüli jelentőséget és egyedülálló értéket,
tekintélyt tulajdonítunk. Egységes alkotás, de egysége nem az őt
alkotó könyvek egységes nagyszerűségében rejlik, hanem egy
néppel, közösséggel kialakult tényleges egység! Mert a könyveket
mindig úgy tekintették, mint valaki számára írott szöveget. És
azért egységes alkotás, mert azok, akik olvasták, összetartozásuk
gyökereit találták meg benne. A hívő ember számára a Biblia
nemcsak ókori irodalmi alkotás, hanem szent könyv is. Szentnek
tartják elsősorban a tárgya miatt, mert a Bibliában Isten rendkívüli
működéséről, szóban, tettben való kinyilatkoztatásáról
olvashatunk. De a hívő felfogás szerint a Biblia nemcsak tárgya
szerint szent, hanem főleg a szerzője miatt, mert a Biblia nemcsak
emberi mű, hanem Isten üzenete is. A Biblia azért Isten szava,
mert abban Isten indítására emberi szerzők Isten gondolatát,
üzenetét és tanítását írták le és írás közben is különös isteni
gondviselés őrködött felettük, nehogy tévesen, helytelenül
közvetítsék azokat az emberek számára.. Ezeknek az embereknek
történelmi
visszapillantásaiban,
és
imáiban,
ezeknek
elbeszéléseiben, oktatásaiban, feddéseiben és tanúságtételeiben
nemcsak az ember szól a kortársaihoz, hanem maga Isten szól az
egész emberiséghez. Istennek ezt a működését, amelyben
gondolatait emberek által közli, nevezzük isteni sugalmazásnak. A
Biblia tehát az a keret, amely közvetíti Isten üzenetét, az a tér,
amelyben a lélek találkozik Istennel. Azért létezik egyáltalán a
Biblia, mert Isten nem beszél közvetlenül népével. A Szentírás
szavai által üzen számunkra, levelet ír, melyben kifejezi,
mennyire szeret bennünket.
forrás: internet (részlet)
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.

