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Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Emlékezzél meg, Uram, * irgalmasságodról.
Ünnepek, emléknapok
Hirdetések
Hétfő (október 2.):
Szent Őrzőangyalok emléknapja
Október
6-án, elsőpéntek, délelőtt a betegek gyóntatását,
Szerda (október 4.):
Assisi Szent Ferenc emléknapja
látogatását végzem. A plébániatemplomban 1730 órától gyóntatás
Szombat (október 7.):
Rózsafüzér királynőjének emléknapja
és rózsafüzér, 1800 órakor pedig szentmise lesz.
Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt (hétfő,
Ha hibázol, kelj fel!
kedd, csütörtök, péntek és vasárnap) 1730 órától rózsafüzért
Hányszor van életünk során, hogy hibázunk, megbotlunk,
imádkozunk.
vétkezünk. Mégis fel kell kelni, újra kell kezdeni, folytatni kell.
Az egyházmegyei bátai zarándoklat október 28-án,
Ferenc pápa szerint nincs emberibb, mint hibákat elkövetni.
szombaton lesz, amelyre autóbusz indítunk. Az útiköltség 2500
Most a reményre buzdító szavait, tanácsait 7 pontban szedtük
Ft/fő, amelyet a jelentkezéssel együtt kell befizetni a
össze és osztjuk meg Önnel!
sekrestyében vagy a plébánián. Az indulás 7 00 órakor lesz a
1, Ott, ahová Isten helyezett téged, remélj, mindig remélj!
Galéria előtti parkolóból, és kb. 1900 órára érkezünk vissza.
Ne gondold, hogy küzdelmed, melyet idelenn folytatsz,
Kényelmes cipő és ruházat javasolt, mert a járművektől 500-800
hasztalan!
métert kell gyalogolni a Klastrom-dombra. A nehezen járóknak
Isten nem okoz csalódást: ha reményt ébresztett szívünkben,
kisbuszokkal segítenek. Az ünnepélyes püspöki szentmise 11 00
akkor nem akarja kioltani azt állandó frusztrációkkal.
órakor kezdődik, ezt egy kegyhelybemutatás követi. Ebédelés a
2, Bárhol is vagy, építs! Ha padlón vagy, kelj fel! Sose maradj
helyszínen, a hozott batyukból lehetséges. Ebéd után különböző
elesve, kelj fel, hagyd, hogy talpra állítsanak! Ha ülsz, indulj
lelkiségi programok lesznek. A gyerekeknek külön
útnak! Ha az unalom megbénít, űzd el jótettekkel! Ha üresnek és
foglalkozásokat biztosítanak. A bátai program után Bátaszéken
kedvtelennek érzed magad, kérd a Szentlelket, hogy töltse be újra
tekintik meg a zarándokok a két templomot. Hazaindulás 1600 óra
ürességed!
után várható. A zarándoklat emlékére kis füzetet kap majd
3, Szeresd az embereket! Szeresd külön mindegyiket! Tiszteld
mindenki október közepéig, amelyben egy kilenced is lesz, és
mindenki életútját, lett légyen egyenes vagy görbe, mindenkinek
ennek elimádkozását október 19-27-ig kéri Varga László püspök
megvan a maga elmesélendő élettörténete.
úr.
4, Mindig legyen bátorságod az igazsághoz, de ne felejtsd: nem
A fatimai jelenések 100. évfordulója alkalmából a soroksári
állsz fölötte senkinek!
Szent István király plébániatemplomban országos zarándoklat
5, Legyenek eszményképeid! Olyasmiért élj, ami felülmúlja az
keretében október 13-án, pénteken 11 órakor ünnepi szentmisét
embert! A hűség mindent elér!
mutat be Erdő Péter bíboros úr. Erre az alkalomra várják a
6, Ha hibázol, kelj fel: nincs emberibb, mint hibákat elkövetni!
híveket. Aki szeretne ezen részt venni, egyénileg tudja megtenni,
De nem szabad, hogy e hibák börtönbe zárjanak! Ne zárkózz
de ezt a szándékát jelezze a plébánián, mert előzetes regisztráció
hibáidba!
javasolt. A részletes programot a www.katolikus.hu oldalon
7, Ha keserűség fog el, erősen higgy mindazokban, akik még
érhetik el.
tesznek a jóért: alázatukban ott rejtőzik egy új világ magja!
Megérkeztek a 2018. évi naptárak és a kalendárium.
Keress olyan embereket, akik megőrizték gyermeki szívüket!
Megvásárolhatók a plébániatemplomban az újságos polcnál,
Tanulj meg elcsodálkozni, ne szűnj meg elámulni!
a fíliákban pedig a sekrestyében. Kalendárium 500 Ft,
Élj, szeress, álmodj, higgy! És Isten segítségével sose veszítsd el
forgathatós naptár 300 Ft, gyereknaptár 250 Ft, egylapos
a reményt!
forrás: Laudetur, internet
falinaptár 50 Ft.
A teljes cikk a Magyar Kurír oldalán, vagy a plébánia honlapján
Sifter Gergő plébános
olvasható.
„Családjaink együtt a közösségben”
Szeptember 23-án, szombaton már második alkalommal
vehettünk részt ökumenikus családi napon városunkban. Idén az
evangélikus templom, templomkert és imaház volt a helyszín, az
időjárás pedig kegyes hozzánk. A tavalyihoz hasonlóan most is
főzőversennyel „ízesített” program kezdődött ezen a délelőttön. A
zenés, Zoltán tiszteletes úr fohászaival átszőtt köszöntőt hallgatva
már készülődtek a főzéshez a csapatok. Az ebédig kézműves
foglalkozással, játékkal és okostelefonos vetélkedővel tölthették
el az időt a gyerekek és a gyereklelkű felnőttek. Majd a
finomságok zsűrizése után – amelyben újdonságként két gyerek is
bírált -, a közös falatozás kezdődött. Délután a lelki programokon
töltekezhettünk fel. A balatonboglári gospel kórus üde színfoltja
volt a napnak. Az ökumenikus istentiszteleten Lóránd lelkész úr
igehirdetése a „Megbékélés önmagunkkal” mottó jegyében
sokunkat elgondolkodtatott. A Palinta társulat zenés műsora
kicsiket, nagyokat megmozgatott, majd Gergő atya áldásával
zárult a nap, amelynek csak egy „hibája” volt, hogy kevesen
gyűltünk össze.
Tóthné Margó

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: 06- 30/785-1060 - MEGVÁLTOZOTT!
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

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:
Október 2., hétfő: 1800 Tab - Október 3., kedd: 1800 Tab
Október 4., szerda: 800 Tab – Október 5 ., csütörtök: 1800 Tab
Október 6., péntek: 1800 Tab – Október 7., szombat: 700 Tab
Október 8 ., vasárnap:
Lulla: 800 - Megyer: 930 - Tab: 1100 és 1800
Október 9., hétfő:1800 Tab – Október 10., kedd: 1800 Tab
Október 11., szerda: 800 Tab - Október 12., csüt.:1800 Tab
Október 13., péntek: 1800 Tab – Október 14., szombat.: 700 Tab
Október 15., vasárnap:
Sérsekszőlős: 800 - Zala: 930 - Tab: 1100 és 1800

