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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Uram.
Mindenszentek
Ez a nap az ünneplés napja. Azokra az emberekre emlékezünk,
akik megmutatták az utat, hogy igenis el lehet jutni az örök életre
a Krisztus által meghirdetett élettel, s valójában azt hirdetik, hogy
a halál után van folytatás; sokkal szebb, mint amire valaha
álmainkban is gondolni mernénk. Ha csak a hegyek
csodálatosságát, a virágok egyszerű szépségét tekintjük,
mennyivel csodálatosabb és szebb az, aki mindezt teremtette,
alkotta.
Az ünnep üzenete pedig az, hogy szenteknek kell lennünk, hogy
eljussunk Isten örök Országába. Szentekké kell válnunk ehhez a
nagy célhoz. És ez mindenkinek szól. Mindannyian válhatunk
szentté, bár lehet, hogy ha belegondolunk, akkor meghőkölve
taszítjuk vissza magunktól, saját magunk bűnösségét látva ezt a
hatalmas meghívást.
Úgy gondoljuk, hogy az életszentség a papoknak és a
szerzeteseknek van fenntartva, akik egész életüket Istenre, Isten
látványos szolgálatára szentelték. A megkereszteltek többségének,
akik a világ dolgaival vannak elfoglalva, ebben nem lehet részük.
Ez egy óriási tévedés. Pedig ők is ugyanolyan emberek. És az
életszentségre minden megkeresztelt ember meg van hívva,
legyen az pap, vagy egyszerű kétkezi munkás.
Bátorság! Merjünk belevágni ebbe a hatalmas és fantasztikus
feladatba, hogy mi is lehetünk tehát szentek, sőt szenteknek kell,
hogy legyünk, máskülönben nem jutunk el Isten örök országába.
Ebben példaképeink és segítőink a szentek. Példaképeink azok,
akiknek életét feljegyezték, s az Egyház biztos módon tartja
számon őket az üdvözültek között. Segítőink, mert
közbenjárásukkal segítenek minket, a küzdő Egyházat az élet
rögös útján. Ehhez egy nagyon fontos dolog szükséges, hogy az
egységet a küzdő és a megdicsőült egyház között, akiket ma
ünneplünk legfőképpen, folyamatosan tartsuk fenn, kérjük a
közbenjárásukat értünk szüntelen. Hiszen Isten előtt a
legfontosabb, a mi szabad akaratunk által, hová is teszed le életed,
kinek a kezébe. Merj Szent lenni, mert ez a te hivatásod!
forrás: internet

A túlélés 4 szabálya
A hétvégén a temetőket járva felkerestük elhunyt szeretteinket,
megemlékeztünk róluk. Mindenszentek, Halottak napja környékén
az elmúlás ténye még inkább megérint bennünket. Hogyan is
érdemes élni az életünket, azt az időszakot, ami még előttünk áll?
Placid atya (gulági fogságban) túlélési szabályai:
1. A szenvedést nem szabad dramatizálni. Attól csak gyengébb
leszek, márpedig a szenvedés elviselésére minden energiámra
szükségem van.
2. Keresni kell az élet apró örömeit, mert az is van, csak azt nem
vesszük észre.
3. Ha nem értek egyet azzal, hogy én hangya vagyok velük
szemben, akkor nekem ebben a szituációban kell megmutatnom,
hogy igenis többet érek, igenis értékesebb vagyok, igenis
nemesebb vagyok, igenis emberibb vagyok, különb vagyok, mint
az a géppisztolyos. Ez mozgósítja az energiákat.
4. Akinek van hová kapaszkodnia, annak könnyebb elviselnie a
szenvedést. Nekünk hívő embereknek van hová kapaszkodnunk: A
Jóistenbe, és ezért nekünk könnyebb elviselni a szenvedést.
Hozzáfűztük még azt is, hogy Ő, a hatalmas Isten, Ő is akarja,
hogy túléljük, és ez valami nagyon nagy dolog volt.
forrás: internet

Hirdetés
November 1-jén, vasárnap, aki a temetőt ájtatos lélekkel
látogatja, és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért,
november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek:
gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára.
November 2-án, hétfőn Halottak napja. Szentmise lesz a
plébániatemplomban 1800 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.
Előre hirdetem, hogy plébániánk szervezésében Családi napot
tartunk, „Családjaink együtt a közösségben” címmel,
november 7-én, szombaton 1000-1500 óráig. Most nem a
templomkertben, hanem Zalán a falu központjában, a
játszótéren. Várjuk plébániánk területéről mindazokat, akik
szívesen velünk töltenének néhány tartalmas órát.
Főzőverseny, gyerekeknek és felnőtteknek játék, szórakozás,
zene, egy közös ebéd, amelyen mindenkit vendégül látunk, aki
jelen lesz, majd a nap egy koncerttel fejeződik be. Főzőversenyre
jelentkezni a plébánia elérhetőségein lehet, valamint az
iskolában és az óvodában.
November 15-én, vasárnap, tartjuk a búcsúi szentmisét a lullai
templomban 800 órakor, Szent Erzsébet ünnepéhez
kapcsolódva.
November 22-én, vasárnap 930 órakor tartjuk a bábonyi
kápolna búcsúját Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva.
Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, Keresztény
Élet, Adoremus újságokat előfizetni, szíveskedjenek jelezni a
sekrestyében vagy a plébánián november végéig. Újság
előfizetést a jövő évre csak a teljes összeg (éves díj)
befizetésével áll módunkban elfogadni.
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.
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
Mise- és szertartásrend:
November 2., hétfő 1800 Tab – November 4., szerda 800 Tab
November 6., péntek 1800 Tab – Nov. 7., szombat 700 Tab
November 8., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
November 9., hétfő 1800 Tab – November 11., szerda 800 Tab
November 13., péntek 1800 Tab – November 14., szom. 700 Tab
November 15., vasárnap:
800 Lulla – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800

