III. évf. 47. szám

2014. november 23.

Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.
Egy-egy gondolat és tennivaló Ferenc pápától - Adventre
Advent
1. vasárnapja:
Utolsó
Vacsora Római Katolikus
Plébánia
és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Ünnepek, emA
léktabi
na po k
:
Kezed alkotása vagyunk! Imádságunk nem korlátozódhat
Hétfő (november 24.):
Szent Dung-Lac András áldozópap és
vasárnaponként egy órára. Fontos, hogy mindennapi kapcsolatunk
társai vietnámi vértanúk emléknapja
legyen az Úrral. Közös családi ima az együtt elkészített adventi
koszorú első meggyújtott gyertyájánál.
Hirdetések
12.01. hétfő: Menjünk fel az Úr hegyére! Az Úrtól kell kérnünk,
November 23-án, vasárnap Krisztus Király vasárnapja van, az
hogy szabadítson meg a megosztottságtól, az egymás közötti
egyházi év utolsó vasárnapja. A mai szentmise végén
harctól, az önzéstől és a pletykálkodástól. Mennyi kárt tud okozni
ünnepélyesen kitesszük az Oltáriszentséget, elimádkozzuk a
a pletykálkodás! Éppen ezért, soha ne pletykáljunk! Soha ne
Jézus Szíve litániát a felajánló könyörgéssel együtt. Akik ezen az
beszéljük ki egymást! Ha nehéz szeretnünk osztálytársat,
ájtatosságon részt vesznek, teljes búcsút nyerhetnek a szokott
munkatársat, szomszédot, rokont, ma kritizálás helyett keressük
feltételekkel.
meg benne a jót! Dicsérjük meg pletykálkodás helyett!
12.02. kedd: Az Úr lelke nyugszik rajta. Soha ne fejezzétek be a
November 23-án, vasárnap országos gyűjtés lesz a Karitász
napot anélkül, hogy kibékültetek volna egymással! A békességet
javára, amely adományokkal a rászorulókat támogatja
minden nap újra kell teremteni a családban. Kérem, köszönöm,
Anyaszentegyházunk!
bocsánat! Ismételjük ezt a három szót gyakran. Minden nap
Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, illetve
bocsássatok meg egymásnak! Átgondolni, van-e haragosunk,
Keresztény Élet újságokat előfizetni, szíveskedjenek jelezni a
felnőttnek, gyereknek, béküljünk ki vele!
sekrestyében vagy a plébánián november végéig. Újság
12.03. szerda: Itt van az Úr, benne reménykedtünk: vigadjunk
előfizetést a jövő évre – mint erre az évre is – csak a teljes összeg
és örüljünk! Az irgalmasság az igazi erő, amely képes megváltani
(éves díj) befizetésével áll módunkban elfogadni. A Keresztény
az embert és a világot a bűntől és a rossztól. Látogassuk meg a
Élet újság éves díja 9360 Ft lesz, amelyet a sekrestyében lehet
nagyszülőket, segítsünk nekik bevásárolni, takarítani!
majd befizetni. Az Új Ember újság éves díját december 20-a után
12.04. csütörtök: Az Úr örökké megmaradó szikla. Egy
fogják közölni.
keresztény szíve olyan, mint az utolsó vacsora asztala. Meg kell
Adventi zenei áhítatok lesznek a testvéregyházakkal együtt
terítenie az Oltáriszentség számára! Szakítsunk időt betérni egy
szombatonként 1700 órától a templomokban. Az első alkalomra
templomba rövid szentségimádásra.
november 29-én, szombaton kerül sor az Evangélikus
12.05. péntek: Azon a napon a vakok szemei látni fognak. Ahol
templomban a Tabi fúvószenekar közreműködésével. Igét hirdet
Jézus van, ott mindig jelen van az alázat, a szelídség és a szeretet.
Sándor Zoltán ref. lelki pásztor. Tiszteljük meg egymást,
Elsőpéntek - Jézus Szíve- tiszteletének napja van. Próbáljunk meg
intézzük úgy, hogy ezen alkalmakon tudjunk részt venni!
szentmisére menni, gyónni, áldozni.
12.06. szombat: Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz! Jézus
November 30-án, vasárnap advent 1. vasárnapja, megkezdjük a
követése határozottan ez: szeretetből nyomába szegődni,
készületünket
Krisztus
Urunk
születésének
méltó
ugyanazon az úton haladni, amin Ő jár. Kérjük mi is Jézus
megünneplésére. A szentmise kezdetekor ünnepélyes adventi
követésének kegyelmét, hogy azon az úton járjunk, amelyre ő
gyertyagyújtásra kerül sor a katolikus iskola 3. osztályosaival.
tanított meg bennünket. Ő pedig soha nem hagy minket
Sifter Gergő plébános
magunkra, mindig velünk marad. Látogassunk meg egy beteget
(rokont, barátot, osztálytársat) kórházban, otthon!
Készülődés adventre
Immár hagyományosan az idei évben is megrendezzük az adventi
Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
vásárt. A vásár bevételét jótékony célra fordítjuk. Célunk, hogy a
Plébános:
Sifter Gergely
nyáron minél több gyermek pihenését segítsük plébániai
Telefonszám:
06- 84/ 321- 808
táborunkban. Az ott árult portékákat saját kezűleg készítjük. Olyan
Tab,
Petőfi
Sándor
utca 9/a
kéréssel fordulunk Önökhöz, ha kedvet éreznek, vagy támogatni
Hivatali órák: csütörtök: 16 - 1730
szeretnék ezt a kezdeményezést, kérjük, segítsenek. Olyan saját
szombat: 9 – 10
kezűleg készített dísztárgyat, apróságot (képeslap, apró játék,
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
gyöngy ékszer, kopogtató, asztali dísz, karácsonyfadísz,
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
könyvjelző stb.) szeretnénk kérni, melyet a vásáron árusíthatunk.
Szentmisék rendje:
Kérjük, hogy ezeket a tárgyakat 2014. november 26 – 29-e között
Hétfő:
Tab 18 óra
juttassák el hozzánk. Gyűjtés helye: Katolikus Iskolában Tóthné
Kedd:
Tab 18 óra
Margónál, vagy Hajduné Kocza Veránál a Bútorboltban. A fíliákat
Szerda:
Tab
8 óra
is kérjük, ahogy az elmúlt évben is, készítsenek ajándékokat, és
Csütörtök: Tab 18 óra
őket is várjuk nagy szeretettel.
Péntek:
Tab 18 óra
A vásár tervezett helye és időpontja: a templomkertben november
Szombat:
Tab
7 óra
30-án és december 7-én reggel 930-tól 1230-ig. Valamint a Fő
Megyer
15 óra (kéthetente)
téren december 18-19-én du. 1500 –tól 1900 óráig.
Vasárnap: Lulla vagy Sérsekszőlős: 8 óra
Köszönettel: Szervezők
Tab:
11 óra és 18 óra
Torvaj vagy Zala:
930 óra
Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab
Bábony
15 óra (első vasárnap)
8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808
Egyházi adó befizetése:
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.

