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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.
Ünnepek, emléknapok
Kim Taegon Szent András
áldozópap és Csong Haszang
Szent Pál és társaik vértanúk emléknapja
Péntek (szeptember 21.): Szent Máté apostol és evangélista
ünnepe
Csütörtök (szet. 20.)

Hirdetések
Szeptember 24-én, hétfőn, iskolánk védőszentjének, Szent
Gellért püspök és vértanú ünnepén 1100 órai kezdettel Varga
László kaposvári megyéspüspök úr szentmisét mutat be a
plébániatemplomban, amely alkalomra szeretettel hívjuk és
várjuk a Testvéreket is.
Előre hirdetem, hogy szeptember 30-án, vasárnap tartjuk a
sérsekszőlősi templom búcsúját, Szent Mihály főangyal
tiszteletére a 800 órakor kezdődő szentmise keretében. A
szokott feltételekkel teljes búcsú nyerhető. (Tiszta lélek,
szentáldozás, Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy a Szentatya
szándékára.)
Előre hirdetem, hogy október 7-én, vasárnap a 1100 órás
szentmise keretében termény-betakarítási hálaadó ünnepet
tartunk. Szeretettel kérem a Testvéreket, hogy hozzanak
magukkal olyan terményeket, amit szeretnének megáldatni,
hálát adni érte. A terményeket ünnepi körmenetben helyezzük az
Úr Krisztus lábai elé. A szentmise után agapét szeretnénk
tartani, kérem, kínáljuk meg egymást abból, amit hoznak
magukkal /sütemény,bor, kalács,szörp…/
2019. évi naptárak és a kalendárium már kapható.
Megvásárolhatók a plébániatemplomban az újságos polcnál, a
fíliákban pedig a sekrestyében.
Kalendárium 500 Ft,
forgathatós naptár 300 Ft, gyereknaptár 250 Ft, egylapos
falinaptár 50 Ft.
Sifter Gergő plébános

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe
Szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén
két történelmi eseményre, Krisztus keresztjének megtalálására,
valamint visszaszerzésére emlékezik az Egyház.
A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13ra nyúlik vissza, amikor Jeruzsálemben felszentelték a bazilikát,
amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja fölé. A
Szent Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona
találta meg Jeruzsálemben. A Keresztet szeptember 14-én
ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen az
elnevezés: Szent Kereszt felmagasztalása.
Az ereklyét, amelyet később elraboltak a perzsák, Hérakleiosz
császár 630 körül szerezte vissza és vitte őrzési helyére – a
legenda szerint mezítláb, szegényes ruhában, a saját vállán.
Az egyház minden évben megüli a Kereszt felemelésének és
felmagasztalásának ünnepét. Felemeli a Keresztet, hogy
rátekintsünk, és tudatossá legyen, mit vállalt értünk Jézus, és
milyen úton kell haladnia minden kereszténynek.
A kereszt ószövetségi előképe a Mózes által póznára tűzött
rézkígyó: aki hittel és bűnbánattal tekintett a kígyóra,
megmenekült a marásától. E rézkígyót Jézus is említi
Nikodémusnak mint kereszthalála előképét.
A kereszt hitünk központi jelképe és tartalma. Általa nyertük el

megváltásunkat, a kereszt útján mutatta meg Isten irántunk való
végtelen szeretetét. Titkát Krisztus feltámadása tárja fel. Jézus
Krisztus megfeszítése előtt a kereszt a legnagyobb tehetetlenség és
szégyen jele volt; ám feltámadásával a remény, a győzelem és a
szeretet jelévé vált. A kereszt az ókori és kora középkori keresztény
hitvilágban és művészetben győzelmi jel, az üdvösség fája, amelyen
Krisztus királlyá dicsőül.
forrás: Magyar Kurír, internet

Ima
Ima a Fájdalmas Szűzanyához
Üdvözölt légy, Mária, fájdalommal
teljes. A keresztre feszített Jézus
van teveled. Méltó, hogy együtt
szenvedjünk veled.
Az asszonyok közül, és méltó, hogy
együtt szenvedjünk a Te méhednek
gyümölcsével, Jézussal.
Asszonyunk, Szűz Mária, a keresztre
feszített Jézus Anyja, érdemelj ki
könnyeket nekünk, Fiad
megfeszítőinek, most és halálunk óráján!
Ámen.
Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: : 06- 30/785-1060
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
Szeptember 17., hétfő: 1800 Tab
Szept. 18., kedd 1800 Tab – Szept. 19., szerda 800 Tab
Szept. 20., csüt. 1800 Tab – Szept. 21., péntek 1800 Tab
Szeptember 22., szombat. 700 Tab
Szeptember 23., vasárnap:
800 Lulla – 930 Torvaj - Tab: 1100 és 1800
Szept. 24., hétfő: 1800 Tab - Szept. 25., kedd 1800 Tab
Szept. 26., szerda 800 Tab - Szept. 27., csüt. 1800 Tab
Szept. 28., péntek 1800 Tab - Szeptember 29., szomb. 700 Tab
Szeptember 30., vasárnap:
800 Sérsekszőlős- 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
-Templomainkban a szentmisék után
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő
számlaszámra: 11743112-20002059-00000000. A közlemény
rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az
adott évet.

