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Hivatali órák:   csütörtök.: 16
00

 - 17
30 

óráig 

                            szombat:     9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

Szeptember 21., hétfő 18
00

 Tab – Szept. 23-án nem lesz mise! 

Szeptember 24., csütörtök 8
00

 ünnepi szentmise 

Szept. 25., péntek 18
00

 Tab – Szeptember 26., szombat 7
00 

Tab 

Szeptember 27., vasárnap:  

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00 

és 18
00

  

Szept. 28., hétfő 18
00

 Tab – Szeptember 30., szerda 8
00

 Tab 

Október 2., péntek 18
00

 Tab – Október 3., szombat 7
00

 Tab 

Október 4., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Torvaj - Tab: 11
00 

 és 18
00

 – Bábony: 13
00

 

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

- Templomainkban a szentmisék után 

-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.) 

- Neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab 

- Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra: CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 A 

közlemény rovatba kérem, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, 

valamint az adott évet. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Sokan kérdezik, hogy mi is ez a koronavírus.  

Isten verése, vagy Isten áldása? 

Önmagában semmi sem jó, semmi sem rossz! Igazából minden mi 

van, lehet dobbantó és botlasztó is!  

Lám, az öreg Simeon Jézus Krisztusról azt jövendöli, hogy az 

ellentmondás jele lesz!  

Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus 

anyjához: „Lám, e Gyermek által sokan elbuknak és sokan 

feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te 

lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek 

titkos gondolatai!” Lk 2,33-35 

Jézus élete, tanítása sokak üdvösségére, de az emberi szabad 

akarat döntései alapján valószínű, hogy sokak kárhozatára is 

válhat! 

Mi döntünk!  

Bármi lehet dobbantó egy ember életében! Egy betegség, egy 

kudarc, de egy sikeres vizsga is, elnyert pályázat, minden válhat a 

javunkra, de ugyanaz hozhat szerencsétlenséget is a fejünkre, 

válhat életünket megnyomorító botlasztójává is. Hogy állok én az 

eseményekhez, az Isten által elém hozott dolgokhoz? Felületes, 

nagyképű magabiztossággal, vagy tanulni kész, alázatos 

szerénységgel? Van türelmem bölcsen körüljárni az új helyzetet, 

és a megváltozott körülmények között a lehető legjobbat kihozni a 

nekem kiosztott feladatból? Vagy duzzogva elengedem a 

kormányt, és másokat vádolva egymás után hozom a rosszabbnál 

rosszabb döntéseket?  

Rajtam múlik, hogy a tőlem független dolgok, események áldássá, 

vagy átokká válnak az életemben! Minden, mi bennünk és 

körülöttünk történik, egy feladat, mit jól vagy rosszul, de meg kell 

oldanunk! Aki szorgalmas munkával, bölcsen, jól oldja meg a 

Teremtő által elénk adott kihívásokat, az győztes, viheti tovább 

magasba emelve az élet zászlaját! Aki lustaságból, kishitűségből, 

gyávaságból nem akarta, nem tudta megoldani az új feladatokat, 

vagy egyszerűen meg sem látta, hátat fordítva ignorálta, az 

elbukik, magára marad és elsorvad!    

Jézus nagy-nagy ajándék, ha szeretettel figyelünk rá és 

meghallgatjuk üzenetét, többek, boldogabbak, gazdagabbak 

leszünk, ha mereven elutasítjuk, hogy ne szóljon bele az 

életünkbe, szegényebbek, vesztesek leszünk!  

Tudnunk kell, e világban csak egy Teremtő van!  

Ugyanaz a mennyei Atya emelt téged is, engem is a létbe, de a 

vírusokat is, akárcsak minden létezőt, ezért figyeljünk rá, vajon 

Isten miért engedte meg, hogy közénk lépjen ez a fura alak!? A 

nagy kérdés, hogy mire tanít, taníthatna ez a világunkat lassító 

parányi teremtmény?!  

Istennek, akárcsak a jó pásztornak, két eszköze van, hogy kövér 

legelőre vezesse bárányait. A jobb sors utáni vágy és a félelem a 

szenvedésektől, nehézségektől!  

Furulyával hívogatva vezet, és a belénk maró csahos kutyáival űz, 

terel, de nekünk tudnunk kell, hogy a célja - a mi javunk -, mindig 

ugyanaz!  

Milyen jó lenne, ha békésen hallgatnánk Mesterünk szavára, hadd 

vezessen a semmiből a végtelen felé, a nemlétből a 

Szentháromság által terített mennyei lakoma asztalához. 

Szeretettel, Csaba t. 

            forrás: internet 

 

A járványhelyzetre való tekintettel a templomokban a maszk 

viselése kötelezően ajánlott. Kérem, a 1,5 m-es távolságot 

továbbra is tartsák be, és fertőtlenítsék kezüket a templomba 

belépéskor és áldozás előtt. Kerülendő a kézfogás és marad a 

kézben áldozás.  

Szeptember 24-én, csütörtökön iskolánk védőszentjének, 

Szent Gellért püspök és vértanúnak ünnepén 8
00

 órakor Varga 

László kaposvári megyéspüspök úr szentmisét mutat be a 

plébániatemplomban, amely alkalomra szeretettel hívjuk és 

várjuk a Testvéreket is. 

Szeptember 27-én, vasárnap tartjuk a sérsekszőlősi templom 

búcsúját, Szent Mihály főangyal tiszteletére a 8
00

 órakor kezdődő 

szentmise keretében. A szokott feltételekkel teljes búcsú nyerhető. 

2021. évi naptárak és a kalendárium kapható. 

Megvásárolhatók a plébániatemplomban az újságos polcnál, a 

fíliákban pedig a sekrestyében.  Kalendárium 550 Ft, forgathatós 

naptár 350 Ft, egylapos falinaptár 50 Ft. 

Előre hirdetem, hogy október 4-én, vasárnap a 11
00

 órai 

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 járványhelyzetre való tekintettel a 

szentmise után agapét nem tartunk. 

Akik jelentkeztek az olaszországi zarándoklatunkra, kérem, 

jöjjenek a plébániára szeptember 29-én, kedden 17
00

 órára, az 

utazási iroda visszaosztja a befizetett pénzt, mivel a zarándoklat 

nem tud megvalósulni. 

        Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Isten verése – Isten áldása 

 

Hirdetés 

 

 

 

 


