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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Emlékezzél meg, Uram, * irgalmasságodról.
Hirdetés
A járványhelyzetre való tekintettel a templomokban a maszk
viselése kötelező. 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 27-én Szentírás vasárnapja van, ne feledkezzünk el,
ha igazi Krisztus-követők akarunk lenni, akkor hallgatnunk
kell Isten igéjét a szentmisében, de rendszeresen olvasnunk
kell a Szentírást egyénileg és közösségileg is. Isten igéje segít
bennünket abban, hogy felfedezhessük, mit vár el tőlünk Isten, és
hogy üzenetét életre váltva hiteles keresztények lehessünk!
Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt hétfőn,
pénteken és vasárnap 1730 órától rózsafüzért imádkozunk.
Október 2. elsőpéntek, délelőtt a betegek gyóntatását,
látogatását végzem. A plébániatemplomban 17 30 órától
rózsafüzért imádkozunk, 1800 órakor pedig szentmise lesz.
Október 4. elsővasárnap, 1300 órakor a bábonyi kápolnában is
lesz szentmise, majd 1700 órától a plébániatemplomban
szentségimádást tartunk Magyarország, egyházmegyénk,
egyházközségünk lelki megújulásáért. Szeretettel hívom és
várom a testvéreket.
Október 4-én, vasárnap ismét országos gyűjtés lesz, az
úgynevezett péterfillérek gyűjtése, amely a kialakult
járványügyi helyzet miatt erre a vasárnapra került, így adjuk
majd adományainkat.
Október 4-én, vasárnap a 1100 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!
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.
Akik jelentkeztek az olaszországi zarándoklatunkra, kérem,
jöjjenek a plébániára szeptember 29-én, kedden 1700 órára, az
utazási iroda visszaosztja a befizetett pénzt, mivel a
zarándoklat nem tud megvalósulni.
Sifter Gergő h.esperes-plébános

Gyümölcsöző Szentírásolvasás
Móra Ferenc egyik novellájának főszereplője, Mihály gazda,
idézést kap a bíróságra valamilyen peres ügyben. Kiköszörüli a kis
baltát, és azzal megy be a városba. A kapus nem akarja beengedni
a baltát. A teremőr is megállítja. A bíró ki akarja vitetni. Mihály
gazda erősködik: „Ezt nekem írásba adták!” „Mit, hogy hozzon
magával baltát?” „Nem. Az idézésen az áll, hogy a védelmemről
magam tartozom gondoskodni. Ez az én védelmem.” Alig tudták
megmagyarázni neki, hogy ez annyit jelent: védőügyvéd hiányában
magának kell az érveket felsorolni igaza mellett.
Ma hitünket gyakran érik támadások. Védelmünkről magunknak
kell gondoskodnunk. Ezért a kisbaltát, a Bibliát, mindig magunknál
kell tartanunk. Méghozzá kiköszörülve. Vagyis ismernünk kell
fortélyát, és ügyesen kell alkalmaznunk.

A gyümölcsöző Szentírásolvasás alapelvei
1. A Bibliában az örök emberi kérdésekre keressük a választ.
A kisebbekre ugyanis mi magunk is megtaláljuk a feleleteket a
szaktudományokban.
Azt, hogy a Föld gömb alakú és a Nap körül kering, megmondják
nekünk Kopernikusz, Kepler, Galilei meg a többi csillagász. Arra,
hogy a növények és állatok milyen törvények alapján
szaporodnak, válaszolnak Mendel, Morgan, Linné és a
biológusok. Az elektromosság természetére válasz kapunk
Galvanitól, Voltától és Ohmtól. A fény sebességét lemérte Olaf
Römer dán matematikus. Ezekre Isten nem ad választ a Bibliában.
Vannak azonban olyan kérdések, amelyekre ők nem tudnak
felelni. Hogy honnét származik az anyag, és ki oltotta bele a
természetbe a törvényeket. Hogy az ember értéke egy ötjegyű
számmal kifejezhető, mint a koncentrációs táborban, vagy
személyi méltósággal van felruházva. Hogy az életnek van-e
értelme, vagy céltalan és abszurd a lét. Hogy a szenvedésnek lesze jutalma, vagy értelmetlen vergődés csupán. Hogy folytatódik-e
az élet az élet után, vagy megsemmisülés vár ránk. Ezekre
megnyugtató választ egyedül a Bibliából olvashatunk ki. Ezért a
Szentírást olvasó ember nem kérdez felelet nélkül.
2. Isten üzenetét válasszuk el a képektől!
Amikor a Bibliát olvassuk, ne akadjunk fönn a színes
történeteken! Ne botránkozzunk meg az ókori világképet tükröző
szemléleten! Ne akarjuk betű szerint magyarázni a szöveget! Azt
kérdezzük mindig: mit akar a Szent Író közölni a leírt szavakkal.
Pontosabban: milyen üzenetet küld a kinyilatkoztató Isten az
emberiség meg nem oldott problémáira.
Hajnal Róbert/Magyar Kurír (részlet)

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
Mise- és szertartásrend:
Szept. 28., hétfő 1800 Tab – Szeptember 30., szerda 800 Tab
Október 2., péntek 1800 Tab – Október 3., szombat 700 Tab
Október 4., vasárnap:
800 Lulla – 930 Torvaj - Tab: 1100 és 1800 – Bábony: 1300
Október 5., hétfő 1800 Tab – Október 7., szerda 800 Tab
Október 9., péntek 1800 Tab – Október 10., szombat 700 Tab
Október 11., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
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.

