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2017.szeptember 3.

Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem.
Ünnepek, emléknapok
Szent Márk, István, Menyhért
áldozópapok, kassai vértanúk ünnepe
Péntek (szept. 8.):
Kisboldogasszony, Szűz Mária
születésének ünnepe
Csütörtök (szept. 7.):

Hirdetések
Szeptember 3-án, vasárnap a bábonyi kápolnában 1500 órakor
lesz a szentmise. Tabon a plébániatemplomban 1700 órától
szentségimádást tartunk magyar hazánk, egyházmegyénk,
egyházközségeink lelki megújulásáért, 1800 órai kezdettel pedig
szentmise lesz.
Szeptember 1-jén megkezdődött az új tanév, és ezzel együtt a
hitoktatás is az iskoláinkban. Köszönöm a hitoktatóink,
Nyulné Németh Erika (katolikus iskola), Csirke Erika és Vajdáné
Tóka-Farkas Ildikó munkáját, akik segítségemre lesznek az új
tanévben. Kérjük a kedves szülőket, hogy ne feledkezzenek
meg gyermekeik vallásos nevelésére tett ígéretükről és
engedjék, hogy a világi tanulmányok mellett a hittanórákon, és a
vasárnapi szentmiséken Istent és az ő tanítását megismerjék.
Szeptember 6-tól kezdve a szerda reggeli szentmisék, az
iskolai tanév ideje alatt reggel 800 órakor kezdődnek.
A megyeri templom búcsúját Kisboldogasszony ünnepéhez
kötődően szeptember 10-én, vasárnap a 930 órakor kezdődő
szentmise keretében tartjuk.
Előre hirdetem, hogy a sérsekszőlősiek fogadalmi
szentmiséjét a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepéhez
kötődően a hegyi keresztnél tartjuk szeptember 17-én
vasárnap 1400 órától. Amennyiben az idő nem engedi, akkor a
plébániatemplomban lesz a mise.
A szeptember 16-i tabi Szüreti mulatságon a plébánia sátránál
mindenkit szívesen várunk egy kis kóstolóra.
Az esztendő fele eltelt, ha módunkban áll, az egyházi adó
befizetésével tegyünk eleget egyházi kötelezettségünknek.
Sifter Gergő plébános

Tanévkezdés imádsága

Akinek kincs van a birtokában
Egy kutyatenyésztő hirdetést adott fel és plakátokat rakott ki,
mivel 9 kölyökkutyája született. Egyik nap jött egy kisfiú.
- Csókolom, bácsi! Van egy kis gyűjtött pénzem, mert már
nagyon régóta szeretnék kutyát. Meg szabad néznem őket?
- Természetesen. Gyere velem hátra, most éppen a házukban
vannak, de kihívom őket - válaszolta a tenyésztő.
Ahogy szólt nekik, rögtön kiszaladtak a házukból és hozzájuk
futottak. Teli voltak élettel, vidámsággal csak úgy süvített a kis
fülük a szélben és oda-vissza előzgették egymást. De egy a sok
közül lemaradva, bicegve botorkált ki a kis házikóból. Szegényke
nem tudott úgy futni, mint a többi kölyök, mert sántán született.
Ahogy a kisfiú meglátta ezt a kiskutyát, felcsillant a szeme és így
kiáltott:
- Őt kérem!
- Ó, aranyos tőled, de ő nem fog meggyógyulni. Soha nem fog
tudni úgy futni, mint a többi kölyök, és így csak nehézkesen fog
veled játszani. Hallgass rám, jobb ha inkább nem őt választodreagált rá a tenyésztő.
Erre a kisfiú megfogta a bal nadrágszárát, és felhúzta a combjáig.
A tenyésztő döbbenten látta, hogy lábprotézise van. Szóhoz sem
jutott. - Bácsi kérem, hadd vegyem meg azt a sánta kutyát! Én
sem tudok úgy futni, mint az iskolatársaim. Szükségem van egy
megértő társra, aki együtt tud érezni velem! - fakadt ki magából a
kisfiú. Végül a tenyésztő megfogta a sánta kiskutyát és a kisfiú
kezébe tette.
- Mennyit kell fizetnem, bácsi? - kérdezte kíváncsian a kisfiú.
- Neked adom ingyen! Ugyanis a szeretetért nem lehet pénzt
kérni, és megvásárolni sem, légy vele boldog!
A kisfiú látta, hogy a kutya tökéletes társ lesz számára és jól meg
fogják érteni egymást.
A világon sok embernek van szüksége olyan társra, barátra, aki
megérti őt.
Ha Önnek van ilyen barátja, társa, adjon hálát érte, becsülje meg.
Nagy kincs!
forrás: Laudetur, internet
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Adj nekünk, Uram, látó szemet,
szerető szívet és mély lélegzetet.
Amikor látó szemet kérünk tőled,
ezért könyörgünk:
Add nekünk a Te szemedet,
hogy mint Te, úgy lássuk
a világot, az embereket és
történelmünket,
és a magunk élete történetét.
Add, hogy napról napra, óráról órára
olyanok legyünk, amilyennek
elgondoltál.
Tégy bennünket lassan – lassan
azzá, amire teremtettél.
Uram, szükségem van a Te szemedre,
adj nekem eleven hitet.
Szükségem van a Te szívedre,
adj mindent elbíró szeretetet.
Szükségem van a Te leheletedre,
add meg nekem a Te reményedet.

www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

Suenens bíboros imája

Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Keresztelés:
szombat: 1000 órától
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
Szeptember 4., hétfő: 1800 Tab - Szeptember 5, kedd: 1800 Tab
Szeptember 6., szerda: 800 Tab - Szeptember 7 ., csüt.: 1800 Tab
Szeptember 8., péntek: 1800 Tab - Szeptember 9., szom: 700 Tab
Szeptember 10., vasárnap:
Lulla: 800 - Megyer: 930 - Tab: 1100 és 1800
Szeptember 11., hétfő:1800 Tab – Szept. 12., kedd: 1800 Tab
Szept. 13., szerda: 800 Tab - Szeptember 14., csüt.:1800 Tab
Szept. 15., péntek: 1800 Tab .-.Szept. 16., szombat.: 700 Tab
Szeptember 17., vasárnap:
Zala: 930 - Tab: 1100 és 1800 - Sérsekszőlős:1400

