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Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.
Ünnepek, emléknapok
Szerda (november 1.):
Mindenszentek főünnepe
Csütörtök (november 2.): Halottak napja
Szombat (november 4.): Borromeo Szent Károly püspök
emléknapja
Hirdetések
Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt (vasárnap,
hétfő, kedd) 1730 órától rózsafüzért imádkozunk.
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.
November 3-án elsőpéntek, délelőtt a betegeket gyóntatását
végzem, majd 1730 órától gyónási alkalmat biztosítunk 1800
órakor pedig szentmise lesz.
Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, illetve
Keresztény Élet újságokat előfizetni, szíveskedjenek jelezni a
sekrestyében vagy a plébánián november végéig. Újságelőfizetést a jövő évre – mint idén is – csak a teljes díj
befizetésével áll módunkban elfogadni. Az éves díjakról
hamarosan tájékoztatom a Testvéreket.
Sifter Gergő plébános

Készülődés adventre
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 és egyházmegyei táborunkban. Olyan
kéréssel fordulunk Önökhöz, ha támogatni szeretnék ezt a
kezdeményezést, kérjük, segítsenek. Saját kezűleg készített
dísztárgyat, apróságot várunk, amelyet a vásáron
árusíthatunk. Kérjük, hogy ezeket a tárgyakat juttassák el
hozzánk. Gyűjtés helye: Katolikus Iskolában Tóthné Margónál,
vagy Hajduné Kocza Veránál a Bútorboltban.
A fíliákat is kérjük, ahogy az elmúlt évben is, készítsenek
ajándékokat, és őket is várjuk nagy szeretettel.
Köszönettel: Szervezők

Hűségesen válaszoljon Istennek!
November első két napja mindnyájunk számára a hit, az ima, az
élet „végső dolgairól” való elmélkedés intenzív pillanata mondta Ferenc pápa.
Ez az ünnep hozzásegít bennünket ahhoz, hogy a keresztény hit
egyik alapvető igazságára, a szentek közösségére gondoljunk,
amelyet a hitvallásban imádkozunk. Mit jelent a „szentek
közössége”? Szeretetközösséget, amely a hitből születik és
egyesíti mindazokat, akik Krisztushoz tartoznak a keresztség
erejében. Mi, itt lent a földön azokkal együtt, akik már beléptek
az örökkévalóságba, egyetlen nagy családot alkotunk. A szentek
nagy közösségében Isten az első helyet Jézus anyjának akarta
fenntartani. Mária a szentek közösségének középpontja mint az
egyetemes egyház Krisztussal való kapcsolatának, a család
kapcsolatának páratlan őrzője. Ő az anya, ő a mi anyánk. Aki
Jézust akarja követni az evangélium útján, annak számára Mária
a biztos vezető, mert ő az első tanítvány. Ő a gondos és figyelmes
anya, akire rábízhatjuk minden kívánságunkat és nehézségeinket.
Imádkozzunk együtt Mindenszentek Királynőjéhez: segítsen,
hogy nagylelkűen és hűségesen válaszoljunk Istennek, aki arra
hív minket, hogy szentek legyünk, mint ahogy Ő szent.
Gondolat: Egyszerű szavakkal imádkozzon elhunyt szeretteiért és
kérje az ő segítségüket is abban a tudatban, hogy igazi
szeretetközösséget alkotnak.
forrás: Laudetur
Üdvözítő Jézus Krisztus! Kérünk téged, fogadd országodba
híveidnek lelkét, akikért szent véredet kiontottad. Emlékezzél meg,
Uram, hogy gyarló az emberi természet, és olyanok vagyunk, mint
a mezei virágok, melyek hamar elhervadnak, és a szél könnyen
széthordja szirmaikat. Hallgasd meg híveidnek kiáltását is, és
kegyelmesen oldozd fel a világból kimúlt szolgáid lelkét minden
bűnük kötelékétől, hogy a feltámadásnak dicsőségében a
választottak között részesüljenek az örök életben. Adj nekik,
Uram, örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék
nekik! Ámen.

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab
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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 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
November 6., hétfő:1800 Tab – November 7., kedd: 1800 Tab
November 8., szerda: 800 Tab - November 9., csüt.:1800 Tab
November 10., pén.: 1800 Tab – November 11., szom.: 700 Tab
November 12., vasárnap:
Sérsekszőlős: 800 - Zala: 930 - Tab: 1100 és 1800

