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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.
Ünnepek, emléknapok
Szent Gellért püspök és vértanú
ünnepe
Csütörtök (szept. 27.):
Páli Szent Vince áldozópap
emléknapja
Szombat (szept. 29.):
Szent Mihály, Szent Gábor, Szent
Rafael főangyalok ünnepe
Hétfő (szeptember 24.):

Hirdetések
Szeptember 30-án, vasárnap Szentírás vasárnapja, ne
feledkezzünk el, ha igazi Krisztus-követők akarunk lenni,
akkor hallgatnunk kell Isten igéjét a szentmisében, de
rendszeresen olvasnunk kell a Szentírást egyénileg és
közösségileg is. Isten igéje segít bennünket abban, hogy
felfedezhessük, mit vár el tőlünk Isten, és hogy üzenetét életre
váltva hiteles keresztények lehessünk!
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.
Szeptember 30-án, vasárnap tartjuk a sérsekszőlősi templom
búcsúját, Szent Mihály főangyal tiszteletére a 8 00 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 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

Kölcsönkenyér visszajár…
A férfit Flemingnek hívták, szegény skót farmer volt. Egy napon,
miközben valami megélhetést próbált szerezni a családjának,
segélykiáltást hallott egy közeli mocsárból. Eldobta a szerszámait
és odaszaladt a láphoz. Egy rémült fiút talált ott, derékig elmerülve
a fekete iszapban, aki kiáltozva próbálta kiszabadítani magát.
Fleming farmer megmentette a fiút a hosszú, borzalmas haláltól.
Másnap egy díszes hintó gördült a skót szegényes portájára. Egy
elegáns nemes ember szállt ki belőle és a megmentett fiú apjaként
mutatkozott be.
- Szeretném megfizetni neked - mondta, - hogy megmentetted a
fiam életét.
- Nem fogadhatok el fizetséget azért, amit tettem – válaszolta a
skót farmer és egy legyintéssel elutasította az ajánlatot. Ekkor a

farmer saját fia jelent meg a család viskójának ajtajában.
- Ez a te fiad? – kérdezte a nemesember.
- Igen – válaszolta büszkén a farmer.
- Akkor egyezzünk meg. Hadd biztosítsam neki azt az oktatást,
amit az én fiam fog kapni. Ha a gyerek olyan, mint az apja, akkor
bizonyosan olyan ember lesz belőle, akire mindketten büszkék
leszünk.
ÍGY IS LETT!
Fleming fia a legjobb iskolákba járt, és mikor eljött az ideje,
diplomát szerzett a St. Mary’s kórház orvosi karán Londonban,
majd nemsokára az egész világ megismerte a nevét: ő volt a
kiváló Sir Alexander Fleming, a penicillin feltalálója.
Évekkel később, ugyanannak a nemesembernek a fia, aki
megmenekült a mocsárból, tüdőgyulladást kapott. És akkor mi
mentette meg az életét?
A penicillin!
Hogy hívták a nemes embert? Lord Randolph Churchill. És a fiát?
Sir Winston Churchill.
Egyszer valaki azt mondta: kölcsönkenyér visszajár!
Dolgozz hát úgy, mintha nem lenne szükséged pénzre.
Szeress úgy, mintha nem lenne szükséged pénzre.
Szeress úgy, mintha sohasem bántottak volna meg.
Táncolj úgy, mintha senki sem nézne.
Énekelj úgy, mintha senki sem hallgatná.
Élj úgy, mintha a földi Paradicsomban volnál.
forrás: internet

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:
Szept. 24., hétfő: 1100 és 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
Október 1., hétfő: 1800 Tab – Október 2., kedd 1800 Tab
Október 3., szerda 800 Tab – Október 4., csüt. 1800 Tab
Október 5., péntek 1800 Tab – Október 6., szombat. 700 Tab
Október 7., vasárnap:
800 Lulla – 930 Torvaj - Tab: 1100 és 1800 1300 Bábony
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.

