IV. évf. 11. szám

2015. március 15.

Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Ragadjon ínyemhez a nyelvem, * ha nem emlékezem meg rólad.
Rövid keresztút
Ünnepek
A tabi
Utolsó
Római Katolikus
Plébánia
és a hozzá
tartozó
fíliák
heti lapja
Csütörtök (március 19.):
Szent
József, Vacsora
a Boldogságos
1. állomás:
Pilátus ítélete.
Tiszta kéz
- piszkos
lelkiismeret.
Szűz Mária jegyese főünnepe
2. állomás: Önkéntesen elfogadni a keresztet annyi, mint
Dávid király nemzetségéből származott. Szent József a szegény
felelősséget vállalni saját sorunkért.
kézműves emberek közé tartozott: ács volt. A Szentírás a
3. állomás: Nem állhatsz lábra, ha nem estél el. De csak
legnagyszerűbb elismerést írja róla: Igaz ember volt. Az
azért kelsz föl, hogy folytasd az utadat.
Újszövetség hajnalán ő a hallgató szent, akinek szavát nem
4. állomás: A szenvedés mélységét szívvel lehet csak
jegyezte le a Kinyilatkoztatás, de példaképül áll minden keresztény
mérni, nem könnyekkel. . .
előtt, mert ő az, aki állandóan figyelemmel és készséges lélekkel
5. állomás: A szeretet azt jelenti: vinni a felebarát keresztjét.
fogadta az égi indításokat. Ez a lelkülete tette alkalmassá arra, hogy
6. állomás: Odanyújtani a kendőt, hogy valaki letörölje az
a Szent Szűz jegyese, a Megtestesült Ige nevelőapja, a Szent
izzadságot annyi, mint a nagy hit kis jelét adni.
Család őre legyen. Azt az egyedülálló kiváltságot kapta, hogy földi
7. állomás: Elesni - emberi dolog. Felállni - még emberibb.
pályafutása befejezésénél a Boldogságos Szent Szűz és Jézus
8. állomás: Ahhoz, hogy együtt érezz mással fájdalmában,
Krisztus volt jelen.
először saját bűneid felett kell sírnod.
9. állomás: Ha felállsz az utolsó elesés után, az azt jelenti,
hogy legyőzted a test vonzását.
Hirdetések
10. állomás: Ne a kegyelem ruháját vesd le, hanem a bűnét!
Március 15-én, vasárnap a Magyar Katolikus Püspöki
11. állomás: A kereszt a leghatásosabb tanítói katedra.
Konferencia gyűjtést hirdet minden katolikus templomban a
12. állomás: A keresztény csak a jobb kereszten halhat meg.
kárpátaljai nehéz helyzetben lévő családok és az egyedülálló idős
13. állomás: Kitartani mindvégig azt jelenti: csak akkor
emberek megsegítésére. Erre a célra adjuk mi is a
lejönni a keresztről, amikor már meghaltál.
perselyadományainkat.
14. állomás: Jézus halála után a sírok többé már nem
Nagyböjt péntekjein 1700 órától keresztutat végzünk. A tavalyi
"örök nyugvóhelyek".
évhez hasonlóan szeretnék kérni önként jelentkezőket, akik
szívesen imádkoznának egy-egy stációt. Feliratkozni a
15: állomás: A húsvét a kereszt érmének a szebbik oldala.
sekrestyében lehet.
Előre hirdetem, hogy a nagyböjti 3 napos lelkigyakorlatunk
időpontja: március 15-16-17. Mindhárom nap 1800 órakor
Ha az emberiségnek a pénzre lenne a legnagyobb szüksége,
kezdődik a szentmise, amely előtt 1730 órától gyónási alkalmat
Akkor az Isten egy bankárt küldött volna.
biztosítunk. A lelkigyakorlat végzésére Roca Dániel babócsai
Ha az emberiségnek a tudásra lenne a legnagyobb szüksége,
plébánost kértem fel. Kérem, apostolkodjunk ez ügyben, hogy
Akkor az Isten egy tanárt küldött volna.
minél nagyobb számban együtt lehessünk, felkészülve legnagyobb
Ha az emberiségnek a szórakozásra lenne a legnagyobb szüksége,
ünnepünkre, a Húsvétra.
Akkor az Isten egy színészt küldött volna.
Március 17-én, kedden a lelkigyakorlat miatt Sérsekszőlősön a
Ha az emberiségnek az egészségre lenne a legnagyobb szüksége,
szentmise elmarad. 19-én, csütörtökön Zalán 1800 órakor lesz
akkor az Isten egy orvost küldött volna.
szentmise, amely előtt fél órával gyónási alkalmat biztosítunk.
Mivel az emberiségnek szeretetre és megváltásra van a legnagyobb
Lassan eljön az óvodai, iskolai beíratások időszaka. Szeretettel
szüksége,
kérem a kedves szülőket, hogy ne feledkezzenek meg
Isten elküldte SAJÁT FIÁT ...
gyermekeik vallásos nevelésére tett ígéretükről. A Katolikus
1. állomás
Iskolában órarend szerint zajlik a hittan oktatása, heti két órában.
Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
Az Önkormányzati Iskolában 1-2-3. és 5-6-7. osztályokban
Plébános:
Sifter Gergely
válasszák gyermekeik számára adott nagy lehetőséget, az
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
órarend szerinti hit- és erkölcstan oktatást.
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
Otthon lévő betegek húsvéti gyóntatását Tabon március 19-én,
Hivatali órák: csütörtök: 1600 - 1730 óráig.
csütörtökön végzem, a falvakban pedig 20-án, pénteken 9
szombat: 900 - 1000 óráig.
órától.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
Szeretettel kérem a Testvéreket, jelentkezzenek a Passió
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
éneklésére a kántor úrnál. Nem elfelejtve, ez egy szép
Szentmisék rendje:
szolgálat, mert aki énekel, az kétszeresen imádkozik.
Hétfő, kedd:
Tab 1800 óra
Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a
Szerda:
Tab
800 óra
sekrestyében.
Csütörtök, péntek: Tab 1800 óra
Kedves Testvérek, ne felejtsenek el rendelkezni személyi
Szombat:
Tab
700 óra
jövedelemadójuk 2 x 1 %-áról. Az egyik 1%-ot a Magyar
Páros héten szombaton:
Megyer
1500 óra
Katolikus Egyház támogatására javasoljuk, melynek technikai
00
Vasárnap:
Tab
11 óra és 1800 óra
száma 0011.
Páratlan héten vasárnap: Sérsekszőlős 800 óra
Március 22-én, vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld
Zala:
930 óra
javára.
Páros héten vasárnap:
Lulla
800 óra
Sifter Gergő plébános
Torvaj
930 óra
Minden hónap első vasárnap: Bábony 1500 óra
Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab
Egyházi adó befizetése:
8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

