VIII. évf. 42. szám

2019. október 20.

Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és a földnek alkotója.
Hirdetés
Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt hétfőn,
kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap 1730 órától
rózsafüzért imádkozunk.
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.
November 1-jén, pénteken sírkőszentelést végzek 930 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 megholtakért november 1-8-ig, mindennap teljes
búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa
szándékára.
November 1-jén, pénteken Mindenszentek főünnepe,
parancsolt ünnep. SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL BŰN
TERHE ALATT KÖTELEZŐ! Szentmisék lesznek a
plébániatemplomban 800 és 1800 órakor. A délelőtti és az esti
szentmise végén is megtartjuk a megemlékezést elhunyt
szeretetteinkért. Újra megkondulnak a harangok az idén
elhunytakért.
November 2., szombat Halottak napja, szentmise lesz a
plébániatemplomban 700 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.
Plébániai Karitászcsoportunk idén ünnepli alapításának első
évfordulóját. Ez alkalomból szeretettel hívjuk és várjuk a kedves
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plébániatemplomba a 1530 órakor kezdődő ünnepi műsorra,
amelyen közreműködik a Szent Gellért Római Katolikus Óvoda és
a Tabi Fúvószenekar kamara csoportja, majd az azt követő
hálaadó szentmisére, amit Excellenciás és Főtisztelendő
Mayer Mihály nyugalmazott pécsi püspök úr mutat be az
Andocsi Esperesi Kerület papságával együtt.
Sifter Gergő h.esperes-plébános
Így imádkozzák a rózsafüzért
Október 5-én a rózsafüzért imádkozók 10. országos találkozóját
rendezték meg Budapesten, a Rózsafüzér Királynéja-templomban.
A találkozón többen is tanúságot tettek.
Egy anyuka elmesélte, hogy zajlik náluk az altatás este a
mesemondás után. Korábban a telefonját nyomkodta, míg mind a
négy gyerek elaludt, de aztán áttért a rózsafüzér imádkozására.
Egy-két tized, és már alszanak is! És az ő lelke is könnyebb,
békésebb lesz a végére.
Egy úr, aki gyerekként nagyon unta a rózsafüzért, de manapság, az
orvosi rendelőkben, várakozás közben már nagyon meg tudja
becsülni. És innovációja is van ez ügyben: az evangéliumot
rózsafüzérmondás közben dolgozza fel, mélyíti el magában oly
módon, hogy a titkok helyett a kérdéses rész egyes mondatait
mondja.
Egy harmadik tanúságtevő ismét egy hölgy, a házaspárok
rózsafüzércsoportjának korábbi tagja. Sok-sok elfoglaltságuk miatt
nem sikerült rendszeresen a férjével együtt imádkozniuk, de ő egy
alkalommal vezetés közben felfigyelt arra, hogy milyen rossz
zenék mennek a rádióban, és szinte hallani vélte Szűz Mária

hangját: „Imádkozd inkább a rózsafüzért!” Azóta ez a szokásává
vált. Mindig azokért mondja, akikkel aznap találkozni fog, és
mivel sokat vezet, négy-hat tized is belefér naponta.
dr. Csókay András főorvos már „visszajáró vendég” itt a
templomban. A legtöbb sebészeti újítása, a legjobb ötletei
rózsafüzérmondás közben jutottak eszébe.
Nigériában, ahol idegsebészként segített, nagy a szegénység, és
gyakori az áramszünet. De mindenütt kinn a kereszt a kórházban a
falon, és a műtétek előtt a személyzet elimádkozik egy egész
rózsafüzért, majd közben is egy-egy tizedet.
"Az ember imádkozó lény, akiben mély vágy él a teremtőjével
való kapcsolatra. A száj a szív bőségéből szól, és ha nem szól,
idővel a hit is elhal. A rózsafüzér titkai a katolikus hit egyre
mélyebb és mélyebb ismeretéhez segítenek hozzá. Sokak
problémája, hogy a figyelmük elkalandozik a rózsafüzér mondása
közben. Akárcsak annak az embernek, akinek Szalézi Szent
Ferenc ajándékba ígérte a lovát, ha a Miatyánkot képes minden
egyes szavára figyelve elimádkozni. Ám az illető még a második
mondatnál sem tartott, és máris azt kérdezte Ferenctől, hogy a
lóval együtt a szerszámokat is megkapja-e…
Ilyenek vagyunk, de ez ne szegje a kedvünket! Lehet, hogy még el
is alszunk ima közben, de ő mindig azzal szokta az erre
panaszkodókat vigasztalni, hogy csak az alszik el ima közben, aki
imádkozik" - vallotta Snell György püspök a találkozón
prédikációjában!
forrás: Laudetur, internet

Okosrózsafüzér? Tényleg létezik!
Különleges újdonsággal készült az októberi rendkívüli missziós
hónapra a Pápa Imavilághálója (Imaapostolság): október 15-én
sajtótájékoztató keretében mutatták be a Vatikánban azt az
okosrózsafüzért, mely az idén januárban megjelent Click To Pray
(Kattins, és imádkozz) alkalmazás segítségével működtethető.
A teljes cikket elolvashatják a plébánia facebook oldalán, vagy a
Magyar Kurír Katolikus Hírportálon.

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

