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Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongjunk.
Ünnepek, emléknapok
Szent Simon és Szent Júdás Tádé
apostolok ünnepe
Simonról és Júdás Tádéról keveset tudunk. Azt azonban biztosan
állíthatjuk, hogy vérük ontásáig teljesítették küldetésüket,
hirdették Jézust, a feltámadottat. Simon Perzsiában, Suanir
városában tevékenykedett Júdás apostollal. Itt lett vértanú. Halála
időpontja ismeretlen. Ereklyéi Rómában, Kölnben és sok más
helyen is megtalálhatók. Példája: Legyél buzgó, ne rejtsd el
vallásosságod! Szent Júdás Tádé a tizenkét tanítvány egyike, Jézus
rokona, unokatestvére. János hozzáteszi: "nem az áruló". Ismert
két unokája, tehát családos ember volt. Valószínűleg jómódú
földműves lehetett az apostol a meghívása előtt. Az utolsó
vacsorán ő kérdezte meg az Urat, miért csak az apostoloknak és
nem a világnak nyilvánította ki magát. Biztos adat működéséről a
64-66 körül írt levele. Egy legenda szerint Mezopotámiában
apostolként hirdette az evangéliumot. Majd Simonnal közösen
munkálkodtak Perzsiában, és ott, Suanir városában lefejezéssel
szenvedett vértanúhalált. Tanuld meg: Az ismeretlen, háttérben
dolgozó munkatársak is Isten munkatársai!
Szerda (október 28.):

Hirdetések
Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt (hétfő, kedd,
csütörtök, péntek) 1730 órától rózsafüzért imádkozunk.
Október 18-án, vasárnap a missziók javára gyűjtöttünk. Az
összegyűlt 35000 Ft-ot továbbítottuk az Egyházmegyei
Központba.
November 1-jén, vasárnap Mindenszentek főünnepe van,
parancsolt ünnep. SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL BŰN
TERHE ALATT KÖTELEZŐ! A délelőtti és az esti szentmise
végén is megtartjuk a megemlékezést elhunyt szeretetteinkért.
Újból megkondulnak a harangok az idén elhunytakért.
November 1-jén, vasárnap tartjuk a Zala - Bóta falurész búcsúját
a 930 órakor kezdődő szentmise keretében.
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!
Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben
imádkozik a meghaltakért, november 1-8-ig mindennap teljes
búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa
szándékára.
November 1-je elsővasárnap, és egyben Mindenszentek
főünnepe. A 1700 órakor kezdődő szentségimádás elmarad, 1800
órakor szentmise lesz.
November 2-a Halottak napja. Akik meglátogatnak egy
templomot vagy kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott
feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy
Hiszekegyet kell elimádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző
vagy a következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.
A megyeri templomban a soros szentmisék a téli időszámítás
alatt szombaton 1500 órakor kezdődnek.
November 14-én, szombaton a Szent Gellért Római Katolikus
Iskola szülői munkaközössége bált rendez az iskola
éttermében. Sok szeretettel hívnak és várnak minden kedves
egyházközségünkben élőt egy kellemes estére. Vacsorás jegy:
2200Ft, belépőjegy: 1000Ft és a támogatói jegy ára: 500Ft,
amelyek megvásárolhatók a sekrestyében november 1-jétől.
Sifter Gergő plébános

Adventre készülődés
Immár hagyományosan az idei évben is megrendezzük az
adventi vásárt. A vásár bevételét jótékony célra fordítjuk. Célunk,
hogy a nyáron minél több gyermek pihenését segítsük plébániai
táborunkban. Az ott árult portékákat saját kezűleg készítjük. Ezért
kéréssel fordulunk Önökhöz, ha kedvet éreznek, vagy támogatni
szeretnék ezt a kezdeményezést, segítsenek. Olyan saját kezűleg
készített dísztárgyat, apróságot (képeslap, apró játék,
gyöngyékszer, kopogtató, asztali dísz, karácsonyfadísz,
könyvjelző, karácsonyi finomság stb.) várunk, amelyet a vásáron
árusíthatunk. Kérjük, hogy ezeket a tárgyakat juttassák el hozzánk.
Akinek kedve van a szervezésben és a lebonyolításban segíteni,
örömmel fogadjuk, és jelentkezhet nálunk. Gyűjtés és jelentkezés
helye: Katolikus Iskolában Tóthné Margónál, vagy Hajduné Kocza
Veránál a Bútorboltban. A fíliákat is kérjük, ahogy az elmúlt
években is, készítsenek ajándékokat, és őket is várjuk nagy
szeretettel.
Sifter Gergő plébános

Imádságok minden napra
Téged Isten dicsérlek és hálát adok mindenért. Hogy megvolt
mindig a mindennapim és nem gyűjtöttem másnapra valót, hála
legyen. Hogy mindig jutott két garasom adni, és magamnak nem
kellett kéregetnem, hála legyen. Hogy értenem adatott másokat, és
nem kellett sírnom, hogy megértsenek, hála legyen. Hogy a
sírókkal sírni jól esett, és nem nevettem minden nevetővel, hála
legyen. Hogy megmutattál mindent, ami szép, és megmutattál
mindent, ami rút, hála legyen. Hogy boldoggá tett minden, ami
szép, és ami rút, nem tett boldogtalanná, hála legyen. Hogy
sohasem féltem a szeretettől és szerethettem, akik nem szerettek,
hála legyen.
forrás: internet, Szolgáló hittan
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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 1500 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.

