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Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Urunk, Istenünk, * dicső nevedet magasztaljuk!
Ünnepek, emléknapok
Kapisztrán Szent János áldozópap
emléknapja
Szombat (október 28.):
Szent Simon és Szent Judás Tádé
apostolok ünnepe
Hétfő (október 23.):

Hirdetések
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 700 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! 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-jén, szerdán Mindenszentek főünnepe,
parancsolt ünnep. SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL BŰN
TERHE ALATT KÖTELEZŐ! Szentmisék lesznek a
plébániatemplomban 1100 és 1800 órakor. A délelőtti és az esti
szentmise végén is megtartjuk a megemlékezést elhunyt
szeretetteinkért. Megkondulnak a harangok újra az idén
elhunytakért. A SZOKÁSOS REGGEL 8 ÓRAKOR
KEZDŐDŐ SZENTMISE ELMARAD!
November 2-án, csütörtökön Halottak napja, szentmise lesz a
plébániatemplomban 1800 órakor. 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.
Október 29-én, vasárnap tartjuk a Zala- Bóta falurész búcsúját a
930 órakor kezdődő szentmise keretében.
Sifter Gergő plébános
Áldás
Ez a mai nap:
A nagy lehetőségeké – mert tágas térre állította Isten lábadat.
A megvalósuló álmoké – mert vele még a falakon is átugorhatsz.
A kapaszkodás biztonságáé – mert Ő erősen fogja a kezedet.
Az igazi találkozásoké – mert szeretetével jön feléd Istened.
A munka öröméé – mert kezed munkáját Ő teszi maradandóvá.
Az otthonlét békességéé – mert megláthatod Isten jóságát az élők
földjén.
Ez a nap Isten áldásával teljes. Neked adatik, hogy áldássá légy.

A mosoly visszaadta az életét
Egyszer egy pap New York Bowery nevű részén járt, ahol sok a
hajléktalan. Három barátjával épp a komp felé igyekezett.
Útközben láttak egy rongyokba öltözött embert a járdán ülni.
Nagyon piszkos volt, és szemmel láthatóan depressziós. Amikor
a tekintete összetalálkozott a papéval, intett neki, hogy menjen
oda hozzá. A pap meghatottan elindult felé. A barátai azonban
gyorsan rászóltak: - Csak nem mész oda ahhoz a csavargóhoz? –
A pap elengedte a füle mellett a figyelmeztetést és odalépett az
emberhez és pár szót váltott vele. Aztán rámosolygott és elindult
a komphoz. Amint a beszállásra várakoztak, a hajléktalan futva
jött hozzá és zokogott mint egy gyerek. Előhúzott egy fegyvert,
és azt mondta: - Atyám, ma reggel, mielőtt találkoztunk, arra
készültem, hogy végzek magammal. Amikor Ön felbukkant,
intettem és Ön odajött. Válaszolt a hívásomra és könyörgésemre.
Aztán úgy beszélt velem, mint akit szeretnek. De az tartott vissza
attól, hogy megtegyem, amit terveztem, hogy amikor távozóban
volt, a szemembe nézett és rám mosolygott. Sok éve ez volt az
első jele az emberi szeretetnek, ami felém irányult, és el akartam
mondani, hogy visszaadta az életemet.- Aztán elmondta, hogy
orvos volt, majd a pap megáldotta, és folytatták útjukat. Később a
pap elment abba a kórházba, amit a férfi említett és
kérdezősködött felőle. Azt mondták neki, hogy tényleg orvos volt
itt, de valami probléma miatt távozott. Senki sem tudta
megmondani, hogy hol tudná megtalálni. Három évvel később
csörgött a telefon, és egy kellemes hang üdvözölte a papot. –
Halló, itt Dr. Lawson. Emlékszik még rám? A kikötőben
találkoztunk. Ismét itt vagyok a kórházban. Csak azt akartam
mondani, hogy miyen sok múlik egy mosolyon – néha minden
egy mosolyon múlik.
Gondolat: Mosollyal kelti reggel gyermekeit? Mosollyal
köszönti kollégáit, a postást, a szomszédot, az eladót, esetleg
saját magára a tükörben? Mikor mosolygott utoljára? Senkinek
sincs annyira szüksége a mosolyra, mint annak, aki maga már
nem tud mosolyogni. Ha meg akarja kedveltetni magát az
emberekkel, akkor mosolyogjon! A mosoly érték!
forrás: Laudetur
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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 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
Október 30., hétfő: 1800 Tab - Október 31., kedd: 1800 Tab
November 1., szerda: 1100 és 1800 Tab
November 2 ., csüt.: 1800 Tab
November 3., péntek: 1800 Tab – November 4., szom.: 700 Tab
November 5 ., vasárnap:
Lulla: 800 - Megyer: 930 - Tab: 1100 és 1800 – Bábony: 1500

