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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Felkelek, és útnak indulok, * Atyám házába térek.
Hirdetés
Szeptember 24-én, kedden iskolánk védőszentjének, Szent
Gellért püspök és vértanúnak ünnepe lesz. E napon 1100
órakor Varga László kaposvári megyéspüspök úr szentmisét
mutat be Tabon a plébániatemplomban, amely alkalomra
szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket is.
Előre hirdetem, hogy szeptember 29-én, 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 6-án, vasárnap a 1100 órakor
kezdődő 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
hoztak magukkal /sütemény-bor- kalács-szörp…/
Sifter Gergő h.esperes-plébános

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe
Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepét 335 óta üljük annak
emlékére, hogy a Golgotán megtalált keresztereklye fölé
Jeruzsálemben Nagy Konstantin páratlan szépségű templomot
építtetett, melyet szeptember 13-án szenteltek fel a Szent Kereszt
titulusára. Másnap, szeptember 14-én ünnepélyes processzió
keretében a szent ereklyéket felmutatták a hívők seregének.
A kijelölt dátum eredendően a keresztereklye megtalálásának
napját jelzi, melyre Szent Ilona, a császár édesanyja szeptember
14-én talált rá 326 körül. A 7. században Nagy Szent Gergely
pápa május 3-ra helyeztette át a megtalálás emléknapját, majd az
ereklyét kalandos előzmények után visszaszerző Herakliosz
császár jelölte ki a már ismert szeptember 14-ét a felmagasztalás
ünnepéül. A Szent Kereszt legendájának fontos, és az eseményhez
korban a legközelebb álló forrása Rufinus szerzetes-tudós 402-ben
írt egyháztörténete, aki művét úgy írta meg, hogy közel 20 évet
töltött az Olajfák hegyén, ezáltal a jeruzsálemi hagyomány
leghitelesebb tolmácsolójának tekinthető. Nála így szerepel a
történet:
,,Ilonának, Konstantin anyjának, ennek a mélyen hívő, jámbor
asszonynak és bőkezű adakozónak, akinek gyermekében már
ekkor fel lehetett ismerni a későbbi Konstantint, isteni látomása
volt, amely azt sugallta neki, hogy keljen útra Jeruzsálembe. Itt az
a feladat várta, hogy megtudakolja a város lakóitól, hol feszítették
keresztre Krisztus szent testét. Nehéz volt megtalálni a helyet,
mert a hajdani poroszlók egy Venus-szobrot állítottak föléje, hogy
a Krisztushoz imádkozó keresztényekről azt lehessen gondolni,
hogy Venust imádják. Ezért ritkán jártak oda, és csaknem
megfeledkeztek róla. Mikor pedig, mint ahogy a fentiekben
elmondottuk, a kegyes hölgy odasietett arra a helyre, amelyet egy
mennyei jel megmutatott neki, lebontatott mindent, ami nem oda
való volt, és ami megszentségtelenítette a helyet. Mélyen a
kőtörmelék alatt három keresztet talált szabálytalan
elrendezésben. Ám a megtalált kincs feletti örömét
megkeserítette, hogy a kereszteket nem lehetett megkülönböztetni
egymástól. Igaz, a tábla is mellettük feküdt, amelyre Pilátus
görög, latin és héber betűkkel feliratot íratott, de ez sem adott

elegendő bizonyosságot annak eldöntésére, melyik volt az Úr
keresztje. Ilyen tanácstalan helyzetben isteni jelre van szükség.
Történt pedig, hogy egy előkelő hölgy a városban súlyos
betegségben szenvedett, és a halálán volt. Makariosz, ez idő tájt
az itteni egyház püspöke, látván a császárné és valamennyi
jelenlévő kétségeit, így szólt: „Hozzátok ide mind a három
megtalált keresztet, és Isten megmutatja majd, melyik hordozta az
Úr testét.” A püspök imát mond, és csoda történik: amikor az
„üdvösség fáját” odaviszik a beteg asszonyhoz, meggyógyul.
Amikor a császárné látta, hogy kérésére ilyen félreérthetetlen
választ kapott, királyi pompával csodálatos templomot építtetett a
hely felett, ahol megtalálta a keresztet. A szegeket, amelyek
átjárták az Úr testét, elküldte a fiának, aki ezek egy részéből
zablát készíttetett a lovának, és ezt használta, amikor csatába
indult, a többivel pedig a sisakját erősíttette meg ugyancsak azzal
a céllal, hogy a csatában viselje. A császárné a megváltás fájának
egy darabját is elküldte a fiának, a másik részét pedig a megtalálás
helyén hagyta ezüst ládában őrizve. A keresztnek ezen darabjáról
rendszeresen megemlékeznek a hívők, és mély hódolattal illetik.
Egy 13. századi legenda szerint, Ádám fia, Szet egy angyaltól egy,
a paradicsomi életfáról származó ágat kapott azzal az ígérettel,
hogy ha gyümölcsöt terem, az majd helyrehozza Ádám vétkét.
Szet apja sírján ültette el az ágat, mely szépen növekedve fává
alakult. Sába királynője volt, aki álmot látva felismerte a fa
jelentőségét, mely szerint ezen fog függni a világ Megváltója.
Krisztus kínszenvedésének idején a fa felmerült a Bethesda tó
mélyéről, s a zsidók négy fa (pálma, cédrus, ciprus, olajfa) közt
ezt használták fel a kereszt ácsolásához. Krisztus halála után a
zsidók a keresztet a Golgotán ásták el, amit majd Szent Ilona
császárné talál meg.
forrás: internet, jelujsag.hu -részlet
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Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise és szertartásrend:
Szeptember 16., hétfő 1800 Tab – Szept. 17., kedd 1800Tab
Szeptember 18., szerda 800 Tab – Szept. 19, csüt. 1800 Tab
Szeptember 20., pént.: 1800 Tab – Szept. 21., szom. 700 Tab
Szeptember 22.,vasárnap:
800: Lulla – 930 Torvaj - 1100 és 1800: Tab
Szept. 23., hétfő 1800 Tab – Szept. 24., kedd 1100 és 1800Tab
Szeptember 25., szerda 800 Tab – Szept. 26., csüt. 1800 Tab
Szept. 27., pént.: 1800 Tab – Szeptember 28., szom. 700 Tab
Szeptember 29.,vasárnap:
930 Zala - 1100 és 1800: Tab – 1300 Sérsekszőlős
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
-Templomainkban a szentmisék után
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
Új neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab
-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő
számlaszámra: CIB Bank: 10700749-71203887-51100005

