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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet.
Ünnepek, emléknapok
Hétfő (október 1):
A Gyermek Jézusról nevezett
(Lisieux-i) Szent Teréz szűz és egyháztanító emléknapja
Kedd (október 2.):
Szent Őrzőangyalok emléknapja
Csütörtök (október 4.):
Assisi Szent Ferenc emléknapja

Hirdetések
Október 5-én elsőpéntek, délelőtt a betegek gyóntatását,
látogatását végzem. A plébániatemplomban 1730 órától
gyóntatás és rózsafüzér, 1800 órakor pedig szentmise lesz.
Október 7. elsővasárnap, 1300 órakor a bábonyi kápolnában is
lesz szentmise, majd 1700 órától a plébániatemplomban
szentségimádást tartunk Magyarország, egyházmegyénk,
egyházközségünk lelki megújulásáért. Szeretettel hívom és
várom a Testvéreket!
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…/
Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt (hétfőn,
kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap) 1730 órától
rózsafüzért imádkozunk.
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

Ahol megtalálhatod Istent!
Sokszor szeretnénk tudni, mi lehet Isten terve, akarata velünk.
Merre van a helyes út, amin járnunk kell? Mégis, hogyan
találhatjuk meg az életünk értelmét?
XVI. Benedek pápa nyomatékkal hangsúlyozta azt a tényt, hogy
nekünk, akik már nagyobb kényelemben és lehetőségek között
élünk, gyakran már arra sincs időnk, hogy hallgassunk és
beszélgessünk. Ne féljünk sem a bennünk, sem a körülöttünk lévő
csöndtől, ha meg akarjuk hallani nemcsak Isten hangját, hanem a
mellettünk lévő hangját, mások hangját. (...)
A csönd egyáltalán nem roskad magába, nem üresség, nem
némaság, mint ahogyan az igazi szó sem csevegés, hanem annak a
feltétele, hogy jelen legyünk Isten, a felebarát és önmagunk
számára is. (...)
Mindennap fontos csöndet teremtenünk, hogy meghatározzuk
jövőbeli cselekedetünk körvonalait. Az embernek törekednie kell
szívét csöndben hagyni.
Thomas Merton írja: a modern társadalmat uraló örökös háborgás,
zűrzavar és zaj a legsúlyosabb bűneinek kifejezése - az
istentelenségé, az orgiáké, az erkölcsi züllésé, a kétségbeesésé. Az
imádságok külső vagy belső zajjá lesznek, a rózsafüzér sietős,
gépies ismétléssé.

Mi a teendő?
Akik szeretik Istent, meg kell próbálniuk megőrizni vagy
megteremteni azt a légkört, melyben megtalálják Istent. A
keresztényeknek legyen csendes otthonuk, mert a saját testük,
ahogyan a házuk is, Isten temploma.
Úgy neveljék gyermekeiket, hogy sokat ne kiabáljanak.
Az embereknek olyan helyet kellene biztosítani, ahová
visszahúzódhatnak megnyugodni, ahol elméjük és szívük
megpihenhet Isten jelenlétében. (...)
A mindennapi élet csöndje a másokkal való együttélés
elengedhetetlen feltétele. Az elcsöndesedés képessége nélkül az
ember nem tudja meghallgatni, szeretni és megérteni saját
környezetét."
forrás: internet, részletek Robert Sarah
bíboros A csönd ereje c. könyvéből

Charles de Foucauld: Adoráló ima...
Atyám, Rád hagyatkozom: tedd velem azt, ami Neked tetszik.
Bármit teszel is velem, megköszönöm. Kész vagyok mindenre,
elfogadok mindent, csak akaratod teljesedjék bennem és minden
teremtményedben. Semmi mást nem óhajtok, Istenem!
A szeretet sürget, hogy egészen Neked adjam magamat, hogy
fenntartás nélkül kezedbe helyezzem életemet - határtalan
bizalommal. Mert Te vagy az én Atyám.
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:
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
Október 8., hétfő:800 és 1800 Tab – Október 9., kedd 1800 Tab
Október 10., szerda 800 Tab – Október 11., csüt. 1800 Tab
Október 12., péntek 1800 Tab – Október 13., szombat. 700 Tab
Október 14., 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.

