III. évf. 7. szám

2014. február 16.

Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik.
Ünnepek, emléknapok:
Hirdetésekés a hozzá tartozó fíliák heti lapja
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia
Szombat (február 22.):
Szent Péter apostol székfoglalásának
Február 23-án, vasárnap országos gyűjtés lesz a Katolikus
ünnepe
Iskolák javára, így adjuk majd adományainkat.

Az imádság
A hittanon azt tanultuk, hogy az imádság beszélgetés Istennel.
A beszélgetéshez két személy szükséges. Az imában találkozunk,
beszélgetünk Istennel, szólunk Hozzá, hallgatjuk Őt, akit
szemünkkel ugyan nem láthatunk, de a szívünkben
beszélgethetünk vele. Az Istennel való találkozás az imádságban
és az Ő Igéjének elfogadásában történik. A szív ajtajának
megnyílása különböző módon történhet. Vannak, akik Isten
közelségét az olyan emberekkel való találkozásban élik meg, akik
már megtapasztalták Isten közelségét. Mások a Szentírást olvasva
jutnak ilyen élményhez. Ismét mások az őszinte szentgyónásban
vagy a szentmisén. Van, akiket Isten kegyelme a mindennapi
életben érint meg az egyszerű beszélgetésekben vagy a
természetben sétálva. Különbözők az utak és a módok, ahogyan
Isten munkálkodik az emberi szívben. Isten türelmes velünk. De
nem csak türelmesen vár, hanem kopogtat is szívünk ajtaján.
Aktívan küzd értünk és üdvösségünkért. Ahogyan Jézus maga is
mondja a Jelenések könyvében: „Íme, az ajtónál állok és zörgetek.
Ha valaki meghallja szavamat és kinyitja nekem az ajtót,
bemegyek hozzá, vele étkezem és ő énvelem” (Jel 3, 20). És ma is
úgy, mint minden időben, megnyílhatunk Isten előtt és
találkozhatunk vele az imádságban. Azért lehetséges ez, mert az
ima csodálatos történés a hívő és Isten között. Az ima nem üres
beszéd, és nem is üres és tanult imaformulák mondogatása. Az
imádság az ember hitének, szeretetének és lelkének Istennel való
párbeszéde. Az imádság olyan hely bennünk, ahová Isten jön el,
hogy segítsen nekünk. Ahhoz, hogy Isten eljöjjön hozzánk, és
megtapasztalhassuk az imádság erejét, szükséges, hogy
teljesítsük az ima meghatározott feltételeit. Ezeket a feltételeket
Jézus Krisztus a Miatyánkban mondta el. Az első feltétel annak
tudatosítása, hogy Isten itt van előttünk. Ez azt jelenti,
meghallgatni, meghallani és tudatosan nyitottnak lenni Istenre. A
második feltétel bűneink beismerése és megbánása. A harmadik
feltétel hogy, megbocsássunk azoknak, akik megbántottak.
Minden meg nem bocsájtás akadálya Isten szeretetének és
kegyelmének. A negyedik feltétel, hogy ellene mondjunk
mindannak, ami zavarhat az Istennel való beszélgetésben. Ez azt
jelenti, Istent helyezzük az első helyre, ahogyan ezt a Szűzanya is
gyakran mondja. Az ötödik feltétel Isten akaratának elfogadása
azzal a bizalommal, hogy minden jól fog végződni és Isten
mindent javára fordít az Őt szeretőknek. Ha állhatatosan haladunk
ezen az úton, el fogunk jutni Isten közelségének tapasztalatához és
őszintén kimondhatjuk:
Istenem és mindenem.
Ima és böjt
Ezek az eszközök segítenek megnyílni Isten szeretetére és
megmaradni a szabadságban. Segítenek nekünk észrevenni a bűn
és a rossz csapdáit, az akadályokat, a megtévesztéseket,
megmaradva állhatatos zarándokokként az örök haza felé vezető
úton. Így tudatába kerülünk annak, hogy itt a földön minden
mulandó, csak Isten örök és egyedül elég.
forrás: Ljubo Kurtović atya (internet)
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Az esti szentmisék előtt fél 6 órától a Lourdes-i kilencedet
imádkozzuk A közös imádkozásra szeretettel hívom és várom a
Testvéreket. A lourdes-i imádságot azokon a napokon tartjuk
meg, amikor esti szentmise van a templomunkban (hétfő, kedd,
csütörtök, péntek és vasárnap).
A
templomunk
felújított
szentélyét
szeretnénk
zöldnövényekkel (szobafenyő, pálma-félék stb.) még szebbé
tenni. Ha van olyan nagyméretű, szép formájú növényük, amit
felajánlanának a templom részére, szívesen fogadjuk.
Aki szeretne ez évben szentmisét mondatni, az jelezze az
időpontot. Szentmisét mondathatunk élő és meghalt
szeretteinkért. Ne feledkezzünk meg róluk, számukra ez lehet a
legnagyobb ajándék, amely által segíthetünk rajtuk, hogy
üdvösségre jussanak.
Hálásan köszönöm azok munkáját, akik az egyházközségi
bálunk szervezésében és lebonyolításában részt vettek.
Köszönöm a nagylelkű felajánlásokat, amelyek nélkül nem
tudtuk volna ilyen szinten megrendezni a bálunkat. Isten
fizesse meg mindenkinek, akik bármit is tettek, akár fizikálisan,
akár imádságok által kísértek és támogattak bennünket.
Május 2-án (péntek, hosszú hétvége) egyházközségi
zarándoklatot hirdetek Szombathely - Mariazell útvonalon.
Program: indulás kora reggel, Szombathelyen pihenő, majd
továbbutazás Máriazellbe, amely egy darab magyar föld az
Alpokban, hisz a szentély egyik alapítója Nagy Lajos magyar
király. Szentmise a kegytemplomban a csodatévő „celli Mária”
szobránál, keresztút, majd szabadprogram. Hazautazás rövid
pihenőkkel, visszaérkezés késő este. Részvételi díj: 12.000
Ft/fő amely tartalmazza az utazást, idegenvezetést. Jelentkezni
lehet az összeg befizetésével a sekrestyében és a plébánián.
Sifter Gergő plébános

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
Hivatali órák: csütörtök: 16 - 1730
szombat: 9 – 10
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Szentmisék rendje:
Hétfő:
Tab 18 óra
Kedd:
Tab 18 óra
Szerda:
Tab
8 óra
Csütörtök: Tab 18 óra
Péntek:
Tab 18 óra
Szombat:
Tab
7 óra
Megyer
15 óra (kéthetente)
Vasárnap: Lulla vagy Sérsekszőlős: 8 óra
Tab:
11 óra és 18 óra
Torvaj vagy Zala:
930 óra
Bábony
15 óra (első vasárnap)
Egyházi adó befizetése:
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.
Imacsoport: 2014. február 18., kedd 1830

