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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.
Ünnepek, emléknapok
Kapisztrán Szent János áldozópap
emléknapja
Csütörtök (október 25.): Szent Mór püspök emléknapja
Kedd (október 23.):

Hirdetések
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.
November 1-jén, csütörtökön sírkőszentelést végzek 1300 órától
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, csütörtökön Mindenszentek főünnepe,
parancsolt ünnep. SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL BŰN
TERHE ALATT KÖTELEZŐ! Szentmisék lesznek a
plébániatemplomban 800 és 1800 órakor. A reggeli és az esti
szentmise végén is megtartjuk a megemlékezést elhunyt
szeretetteinkért. Megkondulnak a harangok az idén
elhunytakért.
November 2., péntek 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 is.
Sifter Gergő plébános

5. Hogyan imádkozzuk a rózsafüzér titkait?
„Az örvendetes titkokról való elmélkedés a keresztény öröm
végső indítékaival és mélységes tartalmával való találkozás.”
„A fájdalmas titkok segítik a hívőt abban, hogy átélje Jézus
halálát – ott állva a kereszt alatt Mária mellett –, s hogy vele
együtt merüljön el Isten ember iránti szeretetének mélységében, s
érezze meg e szeretet egész újjáteremtő erejét.”
6. Miatyánk, Dicsőség
„A Miatyánk mintegy alapja az Üdvözlégyek ismételgetése által
kibontakozó krisztologikus-máriás elmélkedésnek, és a titokról
való elmélkedést egyházi tapasztalattá teszi akkor is, ha egyedül
végzik.”
7. Időbeli eloszlás
„… a heti beosztás lelki sajátosságot ad az egyes napoknak, a
liturgiához hasonlóan, mely az év egyes szakaszait tudja
megszínezni.”
„… arra kell ügyelni, hogy a rózsafüzért mindig szemlélődésnek
tekintsék és ekként végezzék."
8. „Bízd az Úrra minden gondodat”
„… a Megváltó szent emberségével való találkozásba vigyük
magunkkal gondjainkat, bajainkat, munkánkat, terveinket,
mindazt, ami az életünket jelenti. »Bízd az Úrra minden gondodat,
és Ő gondoskodni fog rólad.« (Zsolt 55,23)
A rózsafüzérrel elmélkedni azt jelenti, hogy gondjainkat rábízzuk
Krisztus és az Ő Anyja irgalmas szívére.”
„A rózsafüzér nagyon kedves imádságom. Csodálatos imádság!
Csodálatos az egyszerűsége és a mélysége. Ugyanis az Üdvözlégy
Mária szavainak mondása közben elvonulnak lelki szemeink előtt
Jézus Krisztus életének fő eseményei. S eleven közösségbe
kapcsolnak Jézussal, mondhatnánk az Ő Anyjának szívén
keresztül. Ugyanakkor szívünk belefoglalhatja a rózsafüzér e
tizedeibe mindazt, ami egy személy, a család, a nemzet, az
Egyház és az emberiség életét alkotja. Az egyéni gondokat, a
felebarát, s különösen a hozzánk, a szívünkhöz közelebb állók
gondjait. Így a rózsafüzér egyszerű imádsága adja az emberi élet
ritmusát.”
Szent II. János Pál pápa
forrás: internet

Hogyan imádkozzunk rózsafüzért?
Szent II. János Pál pápa konkrét, gyakorlati tanácsai a rózsafüzér
imádkozásának módjával kapcsolatban:
1. A rózsafüzér célja: Krisztus arcának szemlélése
„Krisztus arcára szegezni a tekintetet, fölismerni a misztériumot.
Krisztus minden tanítványának feladata, tehát a miénk is …
rózsafüzér a feszületre irányul: tőle indul és hozzá érkezik, mint
maga az imádkozás is. Hiszen Krisztusban összpontosul a hívők
élete és imádsága.”
2. Jézus neve
„Az Üdvözlégy súlypontja, mintegy fordulópont a két rész között:
Jézus neve. Olykor, ha sietve imádkozzuk, ez a súlypont eltűnik, s
vele együtt elvész a kapcsolat is Krisztusnak azzal a titkával,
amelyikről éppen elmélkedünk.”
3. A rózsafüzér megértése
„A rózsafüzér megértéséhez el kell mélyülni a szeretet sajátos
lelki dinamikájában.”
4. A csend
„Az odahallgatás és az elmélkedés a csendből táplálkozik. Jó, ha a
titok kimondása és a Szentírás szavai után megfelelő időre
megállunk, hogy tekintetünket a szemlélendő titokra szegezzük,
mielőtt elkezdjük a szóbeli imát.”

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 22., hétfő 1800 Tab – Október 23., kedd 1800 Tab
Október 24., szerda 800 Tab – Október 25., csüt. 1800 Tab
Október 26., péntek 1800 Tab – Október 27., szombat 700 Tab
Október 28., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
Október 29., hétfő 1800 Tab – Október 30., kedd 1800 Tab
Október 31., szerda 800 Tab – November 1., csüt. 800 és1800 Tab
November 2., péntek 1800 Tab – November. 3., szomb. 700 Tab
November 4., vasárnap:
800 Lulla – Tab: 1100 és 1800 – 1300 Torvaj

