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2015. november 22.

Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött.
Ünnepek, emléknapok
Szent Dung-Lac András áldozópap és
társai, vietnámi vértanúk emléknapja

Kedd (november 24.):

Adventi programok
Plébániai jótékonysági vásár
A templomkertben, rosszidő esetén, az iskola aulájában.
November 28-án a zenei áhítat alkalmával 1600-1830-ig.
November 29-én és december 6-án délelőtt 1000-1230-ig.
November 28-án, szombaton a város főterén ökumenikus
gyertyagyújtás lesz 1630 órai kezdettel.
November 28-án, szombaton 1700 órától Zenei áhítat lesz a
plébániatemplomban a nagykanizsai Magvető közösség
közreműködésével. Adventi gondolatokat hirdet Arató Lóránd
evangélikus lelkész.
Krisztus király vasárnapja
Az egyházi év utolsó vasárnapja. Krisztus királyi méltóságának a
20. századig nem volt külön ünnepe. XIII. Leó pápa (uralkodott:
1878-1903) az 1900-as jubileumi év alkalmából a 20. sz.
királyának hirdette ki a Megváltót, ezzel előkészítette az ünnepet.
Ezekben az években világszerte mindenütt a legmagasabb hegyek
ormán, ill. magaslatokon kereszteket és Krisztus-szobrokat
állítottak föl a Megváltó emlékezetére, közöttük a híres BékeKrisztus-szobrot az Andok egyik legmagasabb csúcsán. Az I.
világháború után XI. Pius pápa (uralkodott: 1922-39) a niceai
zsinat 1600. évfordulóján, 1925-ben szentévet hirdetett, melynek
mottója: „Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában!” A
szentév végén rendelte el a pápa a Quas primas enciklikával
Krisztus Király ünnepét. Krisztus királyi méltóságának
ünneplésével a népek, családok, személyek békéjének urát
állította a hívek elé, hangsúlyozva, hogy Krisztus a
megtestesüléssel és a megváltó halállal szerezte királyságát a világ
üdvösségére. Az ünnepet a pápa október utolsó vasárnapjára tette,
1969 óta az utolsó évközi vasárnapon, november végén üljük.
Egy ifjúsági ének:
Volt egyszer egy király, ma is él, köztünk jár.
Országát ne keresd, térképeid feledd.
Hintója sosem volt, mindig csak gyalogolt,
szolgákat nem akart, szolgálni Ő akart.
Volt egyszer egy király, földre jött, közénk állt.
Mindenkit szeretett, senkit meg nem vetett.
Tanított tereken, hegytetőn, réteken,
ételt, italt adott, beteget gyógyított.
Volt egyszer egy király, velünk élt, köztünk járt,
az emberek gyűlölték, elfogták, megölték;
de feltámadt, visszatért, negyven nap köztünk élt,
győzött a szeretet, a halálból élet lett!
Elment a jó király, de országa nyitva áll.
Hallgasd a csend szavát, s meghallod hívását.
Ő soha nem hagy el, szólítsd csak, és átölel,
tán észre sem veszed, úgy fogja két kezed!
Sillye Jenő
forrás: internet, Szolgáló hittan

Hirdetések
November 22-én, vasárnap országos gyűjtés van a Karitász
javára, amely adományokkal a rászorulókat támogatja
anyaszentegyházunk.
November 22-én, Krisztus Király vasárnapja, az egyházi év
utolsó vasárnapja van. A mai szentmise végén ünnepélyesen
kitesszük az Oltáriszentséget, elimádkozzuk a Jézus Szíve
litániát a felajánló könyörgéssel együtt. Akik ezen az
ájtatosságon részt vesznek, teljes búcsút nyerhetnek a szokott
feltételekkel.
November 22-én, vasárnap a torvaji templomban 15 00 órakor
kezdődik a szentmise.
Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, illetve
Keresztény Élet újságokat előfizetni, szíveskedjenek jelezni a
sekrestyében vagy a plébánián november végéig. Újság
előfizetést a jövő évre – mint idén is – csak a teljes díj
befizetésével áll módunkban elfogadni. Az éves díjakról
hamarosan tájékoztatom a Testvéreket.
Sifter Gergő plébános
Életre kell hívni a fényt
A sötétség a világosság hiánya. Nem lehet összetörni és kilapátolni
az ablakon. Sokkal egyszerűbb, ha meggyújtunk egy gyertyát. Tehát
nem a rossz, a hiány ellen kell küzdeni, hanem életre hívni a fényt, a
saját életünkben és másokéban egyaránt.
Böjte Csaba

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

Hivatali órák: : Hétfőn és kedden szünetel (tanulmányi szünet)
Temetést nem vállalunk hétfőn és kedden.
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
Páratlan héten szombaton:
Megyer 1500 óra
Vasárnap:
Tab
1100 óra és 1800 óra
Páros héten vasárnap:
Sérsekszőlős 800 óra
Zala:
930 óra
Páratlan héten vasárnap: Lulla
800 óra
Torvaj
930 óra
Minden hónap első vasárnap: Bábony 1500 óra
Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:
06- 84- 310- 484 (Siófok) 06- 82- 512- 394 (Kaposvár)

