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Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad.
Hirdetések

Krisztus ingyen jött közénk...

A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus
Plébániaazéséletetekért.
a hozzá Titartozó
fíliák
heti azlapja
Ne aggódjatok
keressétek
először
Isten

Hálásan köszönöm a hívek szép számú részvételét karácsony
ünnepi szentmiséin. Lélekemelő volt együtt ünnepelni.
December 31-én, szerdán 1700 órakor tartjuk a Hálaadást, és a
szentmise keretében beszámolok a plébánia területén az
elmúlt évben történt főbb eseményekről. Hálát adunk Istennek
a sok-sok kegyelemért, az örömökért és a nehézségekért is.
Január 1-je Újév napja, Szűz Mária Istenanyaságának főünnepe,
PARANCSOLT ÜNNEP, szentmisén való részvétel bűn terhe
alatt kötelező. Szentmisék csak a plébániatemplomban lesznek,
1100 órakor és 1800 órakor.
Január 2-a első péntek, délelőtt a betegek gyóntatását végzem.
Az esti szentmise előtt fél órával, 1730 órától gyónási alkalmat
biztosítunk, 1800 órakor pedig szentmise lesz.
Január 4-e első vasárnap, az esti szentmise előtt 1700 órától
szentségimádást tartunk Magyarország és egyházmegyénk,
egyházközségünk lelki megújulásáért.
Egyházközségünkben megrendezzük a II. Egyházi bálunkat.
A bál bevételét templomaink felújítására ajánljuk fel,
természetesen a községekből és a plébániatemplomból érkezettek
arányában. Többen kérdezték és jelezték, hogy jönnének. A
tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel mindenkit kérek, hogy
időben jelentkezzen a kellemetlenségek elkerülése végett. A bál
időpontja február 7-e, szombat, helye az Önkormányzati
iskola ebédlője.
Aki szeretne a jövő évben szentmisét mondatni, az jelezze az
időpontot minél előbb. Szentmisét mondathatunk élő és meghalt
szeretteinkért. Ne feledkezzünk meg róluk, számukra ez lehet a
legnagyobb ajándék, amely által segíthetünk rajtuk, hogy
üdvösségre jussanak.
Akik feliratkoztak, hogy a jövő évre is kérnek Keresztény Élet
illetve Új Ember újságokat, szíveskedjenek befizetni az
előfizetési díjat január 26-ig a sekrestyében. A Keresztény Élet
újság ára 9360 Ft/év. Az Új Ember újság ára ettől az évtől
12400 Ft, mert tavasztól új, színes küllemmel jelenik meg.
Sifter Gergő plébános
Szántó Attila: Kívánok Neked
Szép napokat, kevés szelet,
álmodozó kék egeket.
Kacaj gyöngyöt egy füzérrel,
jó kedvet sok-sok szekérrel.
Három tündért, jóakarót,
az ágyadra szép takarót.
Meleg pitét asztalodra,
piros tűzet a kályhádba.
Szép szerelmet egész évre,
barátságot, saját képre.
Isten csókját homlokodra,
virágokat kalapodra.
Igaz utat, jó szerencsét,
háromkirályi köszöntést.
Tücsköt, fecskét, szép gerlicét,
kenyérrel teli kemencét!
Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab
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országát és annak igazságát és mindent megkaptok hozzá. (Mt.
6,25.)
A mai világ egyik legnagyobb gondja, hogy talán nem hiszünk az
Isteni gondviselésben. Logikus, hogy ha nem az Isten szeretetétől
várom életem ajándékait, akkor én kell, hogy magamnak
kiharcoljam, kiügyeskedjem azokat az értékeket, mindennapi
javakat, amikre szükségem van.
A hívő ember számára az Isteni gondviselés egy garancia: elég a
mának a maga baja, a holnapi nappal nem kell, hogy törődjek,
mert az Isten jósága gondomat viseli.
Ha nem hiszek, akkor magam kell a magam számára a holnapra, a
holnaputánra, és a mindennapokra garanciát biztosítanom.
Ilyenkor jön az emberi önzés, kapzsiság, a harácsolás, a gyűjtés
vágya, és itt nincs megállás, sosincs elég.
Krisztus ingyen jött közénk, őt nem kiérdemeltük, vagy
megszereztük, hanem ő önként, szeretetből jött közénk, adta
magát nekünk.
Életem igazi értékei Isten ajándékai. Minden, amim van, ajándék.
Egészségem, barátaim, hivatásom, világnézetem, mind–mind
ajándék, amit csak köszönni tudok a Mindenhatónak.
Bonthatok vitorlát szél nélkül, de nem repülhetek.
A verejtékesen gyöngyöző aranyásó térdre borulva hálát ad az
aranyrögért, melyet lelt, pedig a munka az övé volt, de tudja: az
érték ajándék, az az Istené.
Az anyagiakkal való viszonyunk rendezéséhez az első lépés talán
az lenne, ha élő hittel, hosszan elmélkednénk Jézus sok-sok szép
biztató beszédén: Nézzétek az ég madarait, és a mezők virágait,
nem vetnek, nem aratnak, Mennyei Atyám táplálja őket.
Szeretettel azt mondja nekünk: mit aggodalmaskodtok, hisz
egyetlen könyökkel sem tudjátok meghosszabbítani az életeteket,
sőt egyetlen hajszálatokat sem tudjátok fehérré vagy feketévé
tenni. Keressétek ti Isten országát, és mindent megkaptok
ráadásként.
Sebeinkre a gondviselésbe vetett hit gyógyír lehet.
Böjte Csaba

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
6 óra
Szerda:
Tab
8 óra
Csütörtök: Tab
6 óra
Péntek:
Tab 18 óra
Szombat:
Tab
6 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.

