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Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Áraszd ránk irgalmadat, Urunk, * hogy mindenkor ujjongjunk.
Ünnepek, emléknapok
A Jézusról nevezett (Avilai) Szent
Teréz szűz és egyháztanító emléknapja
A mély Istenkapcsolatból fakadó misztika, és a mindennapi élet
gyakorlata jól megfértek Teréz életében. Igaz lelkülettel követte
Jézust, és biztatott másokat is Jézus követésére. Spanyolországban
született 1515. március 28-án, tizenegyedik gyermekként. Teréz
korán megtanult imádkozni, hitéért lelkesedni és nagyon korán
elkezdett olvasni. 1533. november 2-án apja beleegyezését is
megszerezve karmelita apáca lett. Rendi neve: "A Jézusról
nevezett Teréz". 1562. augusztus 24-én Avilában 12 társával
megalapították a Szent József-kolostort. Itt az eredeti karmelita
szabály szerint éltek, "sarutlanok" lettek. Keresztes Szent Jánossal
sikeresen reformálta meg rendjüket, az eredeti szigorú szabályok
szellemében. Sok rendházat alapított. 1582. október 4-én halt meg
Példája: Gyengén, betegen is erős az erős!
Szombat (október 17.):
Antióchiai Szent Ignác püspök és
vértanú emléknapja
Csütörtök (október 15.):

Boldogok …
Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják
majd, hogyan éljenek.
Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell
szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.
Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek,
mert örömös lesz életük.
Boldogok, akik tudják, másoknak is lehet igaza, mert békesség
lesz körülöttük.
Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége
szórakozásuknak.
Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a
vakondtúrástól, mert sok zavartól megkímélik magukat.
Boldogok, akik észreveszik a diófában a bölcsőt, az asztalt és a
koporsót és mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, de
látnak is.
Boldogok, akik lenni is tudnak, nem csak tenni, mert megcsendül
a csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók
többé.
Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni,
mert mosolyogva ébrednek fel és örömben indulnak útjukra.
Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok
barátot kapnak ajándékba és nem lesznek magányosok.
Boldogok, akik figyelnek mások hívására anélkül, hogy
nélkülözhetetleneknek hinnék magukat, mert ők öröm magvetői.
Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen
a nagy eseményeket, mert messzire jutnak az életben.
Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert
útjuk napfényes lesz.
Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait akkor is,
ha naivnak tartják őket, mert ez a szeretet ára.
Boldogok, akik gondolkodnak, mielőtt cselekednének és
imádkoznak is mielőtt gondolkodnának, mert kevesebb csalódás
éri őket.
Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha
megbántják őket és szelíden szólnak, mert Jézus nyomában
járnak.
Boldogok, akik mindebből meg is tudnak valósítani valamit, mert
életesebb lesz az életük.
Dr. Gyökössy Endre

Hirdetések
Október 11-én, vasárnap a lullai, torvaji és a tabi templomok
szépítésére adjuk adományainkat, mindenki a saját temploma
javára. Köszönöm a havonkénti nagylelkűségét mindazoknak,
akik mindezen szándékokat szívükön hordozzák.
Október 18-án, vasárnap országos gyűjtés lesz a missziók
javára, így adjuk majd perselyadományainkat.
Hálásan köszönöm mindazok munkáját, akik az elmúlt vasárnapi
terménybetakarító hálaadás előkészítésében és lebonyolításában
segítettek. Köszönöm mindenkinek, aki terményt, süteményt
vagy finomságot hozott.
November 1-jén, vasárnap sírkőszentelést végzek 1300 órakor a
tabi temetőben. Aki szenteltetni szeretne, kérem, jelezze a
sekrestyében vagy a plébánián. Találkozó a ravatalozónál lesz!
2016. évi naptárak és a kalendárium még kapható.
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.
Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt (hétfő, kedd,
csütörtök, péntek és vasárnap) 1730 órától rózsafüzért
imádkozunk!
Sifter Gergő plébános
Isten lelke
Ne féljünk, mert a félelem a gonosz lélektől van. A bizalom, a
remény, a hit, az van Istentől.
Isten lelke a szeretet, a bizalom, a hit, a kibontakozás, a győzelem
lelke.
Böjte Csaba testvér

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.

