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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Áldjad lelkem az Urat, * dicsőítsed az Istent.
Szentírás vasárnapja
Milyen jó, hogy időnként középpontba kerül a Szentírás
olvasásának fontossága! Ön olvassa a Bibliát? Milyen
rendszeresen? Nincs rá ideje? Sok a munkája? Fáradt estére?
Nehezen tudja beiktatni a napjába? Íme, egy javaslat Bíró László
püspöktől:
Volt egy hattagú család, ahol hosszú ideig újra meg újra
megszálltam. Nagy élmény volt számomra a velük való közös
bibliaolvasás. Úgy történt, hogy aki végzett már a reggeli
dolgokkal, ment teríteni a reggeli asztalt. 6 óra 40-kor mindenki
ott volt a nappaliban, ahol a dohányzó asztalkán egy gyertya égett.
Az édesapa fölolvasta a napi evangéliumot, rövidke csend volt,
utána lehetett szólni néhány szót a Biblia szövegéhez, vagy hívek
könyörgéséhez hasonlóan egy-egy fohászt imádkozni. Néhány
perc múlva már ott voltunk az asztalnál, a család közösen
reggelizett, aki végzett, a mosogatóban elmosta a tányért,
szárítóba helyezte, és 7 után 5-10 perccel a család útra készen
volt, ki iskolába, ki munkahelyre. Volt közös imádság, volt közös
találkozás a Szentírással. Mindenki tudta a másikról, mi történik
vele aznap, mikor jön haza, mit fog vásárolni a boltban a család
szükségletéhez. Ez a reggeli fél óra a Szentírásból indult el. A
Szentírás nem volt idegen test a reggeli zűrzavarban, hanem
tényleg világító mécses volt, egy békés, csendes indulás Isten
igéjével. Sokszor látom a házasságokban, nem találják helyét a
bibliaolvasásnak. Valahogy belénk rögzül, hogy legyen közös esti
imádság a családban, vagy közös esti bibliaolvasás, de a család
általában este szanaszét van, különösen ott, ahol már nagyobbak a
gyerekek, és ott van a nagyhatalmú TV is, azt is ki kell szolgálni.
Azt gondolom, hogy ez a reggeli bibliaolvasás nagyon hasznos, jó
ötlet. Ahol találkozom rendszeres családi bibliaolvasással, vagy
házaspár bibliaolvasásával, azok általában reggel olvasnak Bibliát,
mert ez megtervezhető. Szabad negyed órával korábban kezdeni a
napot azért, hogy egy pici csendünk legyen. Teremtsen alkalmat a
Biblia olvasására! Isten önhöz is szólni akar! Ne hagyja ki ezt a
lehetőséget
Gondolat:
Ma találkozhatok Istennel. Ne gondoljuk, hogy csak régen lehetett
találkozni vele! És ne várjunk a holnapra vagy a jövőre! Aki csak
holnaptól akar megjavulni, az ma még rossz akar maradni. Aki
csak holnaptól kezdve szeretne igazat mondani, az ma még
hazudni fog. Aki csak holnaptól akarja szeretni embertársait, az
ma gyűlöli őket. Aki csak a holnapi naptól lesz becsületes, az ma
még mindenkit becsap. Aki csak a következő naptól szeretne
hinni, az ma még jól érzi magát a hitetlenségben. De vajon lesz-e
holnap mindenki számára? S aki megéri a holnapot, vajon nem
tolja-e újra és újra tovább a megtérés idejét egy későbbi napra?
Vajon meddig lehet halogatni a lelki megújulást? Vegyük
komolyan az Úr szavait: ma jött el számunkra a megfelelő idő.
forrás: Laudetur, internet

Ima Magyarország őrangyalához
Magyarország őrangyala segíts minket jóra. Add éreznünk ez óra
hatalmas súlyát, hogy elkerüljük a sátáni csapdát. Kérünk, adj
nekünk világos látást a döntés percében, hogy országunk
megmaradjon atyáink hitében. Tárd ki karodat, mutasd meg erődet,
rád bízta Isten, hogy e népet mentsd meg. Égi Édesanyánk, s ti
összes magyar szentek, Szent Őrangyalunkkal ti is esedezzetek!
Hárítsa el tőlünk a közelgő csapást, csak egyet nézzen: szeretjük e
hazát. Itt éltek őseink, és mi is itt láttuk meg a napvilágot; Itt
akarjuk felépíteni a keresztény Magyarországot!

Hirdetés
Október 6. elsővasárnap. A bábonyi kápolnában 13 00 órakor
lesz szentmise, majd 1700 órától a plébániatemplomban
szentségimádást tartunk Magyarország, egyházmegyénk,
egyházközségünk lelki megújulásáért. Szeretettel hívom és
várom a testvéreket!
Október 4. elsőpéntek. Délelőtt a betegek gyóntatását,
látogatását végzem. A plébániatemplomban 1730 órától
gyóntatás és rózsafüzér, 1800 órakor pedig szentmise lesz.
Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt hétfőn,
kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap 17 30 órától
rózsafüzért imádkozunk.
Október 6-án, 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…/
2020. 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 h.esperes-plébános

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 30., hétfő 1800 Tab – Október. 1., kedd 1800Tab
Október 2., szerda 800 Tab – Október 3, csütörtök. 1800 Tab
Október 4., péntek.: 1800 Tab – Október 5., szombat. 700 Tab
Október 6.,vasárnap:
800: Lulla – 930 Megyer - 1100 és 1800: Tab – 1300 Bábony
Október 7., hétfő 1800 Tab – Okt. 8., kedd 800 és 1800Tab
Október 9., szerda 800 Tab – Október 10, csütörtök. 1800 Tab
Október 11., péntek.: 1800 Tab – Október 12., szombat. 700 Tab
Október 13.,vasárnap:
800: Sérsekszőlős – 930 Zala - 1100 és 1800: Tab
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

