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Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké, szünet nélkül.
Ünnepek, emléknapok
Antiochiai Szent Ignác püspök és
vértanú emléknapja
Szerda (október 18.):
Szent Lukács evangélista ünnepe
Kedd (október 17.):

Hirdetések
Előre hirdetem, hogy október 22-én, vasárnap országos gyűjtés
lesz a missziók javára, így adjuk majd adományainkat.
Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt (hétfő,
kedd, csütörtök, péntek és vasárnap) 1730 órától rózsafüzért
imádkozunk.
Az egyházmegyei bátai zarándoklat október 28-án,
szombaton lesz, amelyre autóbusz indítunk. Az útiköltség 2500
Ft/fő, amelyet a jelentkezéssel együtt kell befizetni a
sekrestyében vagy a plébánián. Az indulás 7 00 órakor lesz a
Galéria előtti parkolóból, és kb. 1900 órára érkezünk vissza.
Kényelmes cipő és ruházat javasolt, mert a járművektől 500-800
métert kell gyalogolni a Klastrom-dombra. A nehezen járóknak
kisbuszokkal segítenek. Az ünnepélyes püspöki szentmise 11 00
órakor kezdődik. Korlátozott számban még lehet jelentkezni!
Megvásárolhatók a 2018. évi naptárak és a kalendárium, a
plébániatemplomban az újságos polcnál, a fíliákban pedig a
sekrestyében. Kalendárium 500 Ft, forgathatós naptár 300 Ft,
gyereknaptár 250 Ft, egylapos falinaptár 50 Ft.
November 1-jén, szerdán sírkőszentelést végzek 1300 órakor a
tabi temetőben. Aki szenteltetni szeretne, kérem, jelezze a
sekrestyében vagy a plébánián. Találkozó a ravatalozónál
lesz!
Sifter Gergő plébános
Akit az utazás tart életben…
- Magával utazott az öreg néni, ugye? – kérdezte a kalauz,
miközben elvette tőlem a menetjegyet. Bólintottam. – Minden
reggel felszáll erre a vonatra. Majd keres valakit, és mindig
gondosan ügyel arra, hogy olyan ember legyen, akivel még nem
találkozott. Kiválaszt egy idős hölgyet vagy egy fiatal fiút, nem
számít neki se a kor, se a származás, csak hogy legyen egy üres
hely mellette. Leül, és a tíz perc alatt, míg megérkezünk a
szomszéd faluba, egy pillanatra sem csukja be a száját.
Borzalmas egy öregasszony – jegyezte meg gúnyosan.
- Engem egyáltalán nem zavart. Csak egy beszédes néni, nem
több.
A kalauzt láthatóan nagyon meglepte, hogy nem helyeseltem és
nem értettem vele egyet. Visszaadta a kezelt jegyet, majd elindult
kifelé. Az ajtóban azonban váratlanul megfordult:
- Tudja, a legérdekesebb az, hogy egyetlen kenyérért kel útra
minden reggel. Ő mondta nekem egyszer, azért teszi, mert a
szomszéd faluban finomabbat süt a pék.
-A kenyér csak ürügy. Nem ez a valódi oka, hogy minden reggel
vonatra száll.
A férfi meglepetten lépett vissza a folyosóról, levette sapkáját,
majd leült velem szemben. Érdekelte, mit tudhat egy utas
egyetlen út alapján, amit ő hónapok alatt nem vett észre.
- Akkor mi lenne a valódi ok?
- Az a tíz perces út, míg a vonat az egyik faluból a másikba ér.
Neki az utazás nem a szükséges rossz, mint a legtöbbünknek,
akik itt ülünk a fülkékben, és percenként többször figyeljük az
óránkat, hátha attól majd gyorsabban telik az idő. Őt a tíz perces

út tartja életben, és nem a kenyér, amit hazavisz. A történetei
táplálják, melyeket újra és újra átél, mialatt meséli nekem, vagy
épp magának. Tudja, én csodálom őt, hogy mindennap korán
felkel egy beszélgetésért. Feladhatná ő is, panaszkodhatna, hogy
fáj a lába, és milyen keserű minden este, amikor magányosan
fekszik le, de nem mondja, ahogy azt sem, mennyire fájdalmas
reggelente erőt meríteni megtépázott lelkéből, hogy bal lába után
a jobbal is lépjen. A szavai, de még a tekintete is végig csak azt
suttogja, ő még élni akar. Csak egy kíváncsi szempár kell neki tíz
percre. Ezt pedig nem tagadhatjuk meg tőle, nem igaz?
- Ma szerda van. Maga megadta neki, hogy legyen csütörtökje is.
Remélem, holnap felszáll valaki, aki a péntekjét is megteremti. Azzal felvette sapkáját, majd kisétált az ajtón. Folytatta a
munkáját, és soha többé nem láttam.
Gondolat:
Egyhangúan,
esetleg
magányosan
telnek
mindennapjai? Ne keseregjen! Ne panaszkodjon! Találjon
magának minden napra valami célt. Reggel határozzon el
valamit. Például: mindenkivel kedves, türelmes lesz aznap.
Mindenkire mosolyogni fog. Törekszik a jót észrevenni. Süssön
süteményt és kínálja meg szomszédjait! Este gondoljon vissza a
napjára, mennyire sikerült elhatározását megvalósítania.
forrás: Laudetur

Bocsásd meg bűneinket…
Uram, bocsásd meg vétkeinket. Nem úgy, ahogy mi szoktunk
megbocsátani, kényszeredetten, vagy számítgatva, hanem a Te
irgalmasságod szerint.
Bocsáss meg úgy, hogy szelíd jóságoddal és gyöngeségeddel
találkozzunk.
Taníts meg, kérünk, megbocsátani azoknak is, akikkel
kenyerünket megosztjuk, nehogy a szégyen csüggedése rajtunk
erőt vegyen.
Segíts hozzá, hogy magamnak is meg tudjak bocsátani.
Add meg, hogy egymásnak adott bocsánatunk a tiédhez legyen
hasonló. Uram, bocsásd meg a mi vétkeinket!
Ámen
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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 16., hétfő: 1800 Tab - Október 17., kedd: 1800 Tab
Október 18., szerda: 800 Tab – Október 19 ., csütörtök: 1800 Tab
Október 20., péntek: 1800 Tab – Október 21., szombat: 700 Tab
Október 22 ., vasárnap:
Lulla: 800 - Torvaj: 930 - Tab: 1100 és 1800
Október 23., hétfő:1800 Tab – Október 24., kedd: 1800 Tab
Október 25., szerda: 800 Tab - Október 26., csüt.:1800 Tab
Október 27., péntek: 1800 Tab – Október 28., szombat.: 700 Tab
Október 29., vasárnap:
Sérsekszőlős: 800 - Zala: 930 - Tab: 1100 és 1800

