IV. évf. 5. szám

2015. február 1.

Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.”
Ünnepek, emléknapok
A tabi

Hétfő (február 2.):
Kedd (február 3.):

Csütörtök (február 5.):
Péntek (február 6.):

Köszönöm Neked, Uram, hogy bennem élsz

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja

Urunk bemutatásának ünnepe
Gyertyaszentelő Boldogasszony
Szent Balázs püspök és vértanú
emléknapja
Szent Ágota szűz és vértanú
emléknapja
Miki Szent Pál és társai vértanúk
emléknapja

Hirdetések
Február 1-jén, vasárnap a sérsekszőlősi és a zalai templomok
szépítésére adjuk adományainkat, amelyet a Jó Isten fizessen
vissza mindenkinek bőkezű ajándékai által.
Február 1-je elsővasárnap, 1500 órakor Bábonyban is lesz
szentmise, majd 1700 órától a plébániatemplomban
Szentségimádást tartunk Magyarország, egyházmegyénk,
egyházközségeink lelki megújulásáért, 1800 órakor pedig
szentmise lesz.
Február 2-án, hétfőn Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe.
Az esti szentmise keretében tartjuk a gyertyaszentelést. Kérem a
Testvéreket, gyertyákat hozzanak magukkal!
Február 3-án, kedden Szent Balázs püspök és vértanú
ünnepén, az esti szentmise keretében és vasárnap minden
szentmisében Balázs-áldásban részesítjük a Testvéreket. Szent
Balázs püspök és vértanú közbenjárását kérjük a torok és minden
egyéb más betegségben.
Február 7-én, szombaton 1500 órakor a megyeri templomban is
lesz szentmise.
Egyházközségi bálunkra kérjük a cégek és magánszemélyek
tombola
felajánlásait,
amelyeket
leadhatnak
a
plébániahivatalban a jövő héten. Előre is köszönjük a szervezők
nevében.
Február 7-én, szombaton tartjuk a II. Egyházközségi
bálunkat, amely 1800 órakor szentmisével kezdődik, ami
előesti szentmise, így érvényes vasárnapra is. Majd átvonulunk
a bál helyszínére, az önkormányzati iskola ebédlőjébe (Virág
utca 12). Néhány jegy még kapható, aki esetleg gondolkodik.
A belépő ára 4000 Ft/fő, amely tartalmazza a vacsora árát is.
Támogatói jegy is vásárolható 2000 Ft/ fő áron. Jegyek kaphatók
Hajduné Kocza Veránál a bútorboltban, valamint a
sekrestyében és a plébánián. Kérjük, hogy italokat ne
hozzanak be magukkal, süteményekkel azonban meglephetik
asztaltársaságukat!!!
Előre hirdetem, hogy február 14-én, szombaton Szent Bálint
(Valentin) vértanú ünnepén 1800 órára szerelmesek miséjére
hívom és várom a házaspárokat, jegyespárokat. Értük
imádkozunk, majd a szentmise végén külön áldásban
részesülnek, és kis ajándékkal kedveskedünk nekik.
Apostolkodjunk ez ügyben, hívjunk másokat is, hogy ez ne csak
egy Amerikából érkezett felkapott dolog legyen, hanem hűségük
közös ünnepe. A körülbelüli létszám miatt, kérem,
jelentkezzenek és iratkozzanak fel, a szentmisék előtt vagy
után a sekrestyében illetve a plébánián.
Sifter Gergő plébános
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Hogy nemcsak szavakkal imádkozhatom, hanem tettekkel is, ha a
Te nevedben cselekszem.
Kicsi a szív, Uram, és nagy a szeretet. A nagy szeretet mégis
belefér a kis szívekbe. Nem árad ki, de sugárzik. Mert a szeretet
sugárzó anyag, és gyógyító a sugara.
Szeretnék úgy élni, hogy mindenki lássa, a Tied vagyok. S ha
kérdezik, öröm-e szolgálni Téged, azt mondhassam, csak ez az
öröm.
Minden hívő embernek példaképpé kellene válnia ma, Uram. Mert
sok még a világban a hitetlen, s nem győzi meg őket más, csupán
a példamutatás.
Légy velem, Uram, hogy erős legyek! Hogy szeretettel
közelíthessek azokhoz is, akikben nincs szeretet. S ne vessem
meg, inkább szánjam azokat, akik hinni képtelenek. Testvéreim
ők valamennyien, csak alszanak még, mert sötétség veszi körül
őket. Bár gyújthatnék legalább egyikük lelkében annyi fényt,
amennyi legyőzi a sötétséget! Bár legalább egyet közülük én
ébreszthetnék. nem ráznám fel, jaj dehogy. Csak a szeretet
simogatásával keltegetném, hogy mosolyogva nyíljon szeme a Te
világosságodra, Uram, s az életre, amely számára is örök, ha
lobogni kezd benne a láng.
Ha csupán egy lelket megmenthetnék a céltalanul kóborlók közül,
már tudnám, hogy nem éltem hiába!
Értük is imádkozom Hozzád, Uram. Hisz ők a vesztesek, s aki
hisz Benned, tudja, mennyit vesztenek.
Add, hogy szétoszthassam köztük a hit aranyát, és ha hozzájuk
szólok, egy szavam se guruljon a semmibe.
Mert kapaszkodó nekik a szó. Segítsd hozzá őket, hogy Igévé
váljon bennük Általad.
Kiapadhatatlan forrás az Ige, Uram! Köszönöm Neked, hogy én is
ajkamra vehetem.
forrás: Kunitzer Szonja: Köszönöm
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Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
Hivatali órák: csütörtök: 1600 - 1730 óráig.
szombat: 900 - 1000 óráig.
Keresztelés:
szombat 1000 óra
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Szentmisék rendje:
Hétfő, kedd:
Tab 1800 óra
Szerda:
Tab
800 óra
Csütörtök, péntek: Tab 1800 óra
Szombat:
Tab
700 óra
Páros héten szombaton:
Megyer
1500 óra
00
Vasárnap:
Tab
11 óra és 1800 óra
Páratlan héten vasárnap: Sérsekszőlős 800 óra
Zala:
930 óra
Páros héten vasárnap:
Lulla
800 óra
Torvaj
930 óra
Minden hónap első vasárnap: Bábony 1500 óra
Egyházi adó befizetése:
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.
Imacsoport: 2015. február 9., hétfő 1830

