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2015. december 13.

Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Ujjong és zengjél háladalt, * mert nagy és szent a te Megváltód.
Adventi programok
Plébániai karácsonyi jótékonysági vásár
December 17-én és 18-án a város főterén, 1600 órától 1930 óráig.
December 19-én, szombaton a város főterén ökumenikus
gyertyagyújtás lesz 1630 órai kezdettel.

Hirdetések
Adventi időben kedden, csütörtökön és szombaton reggel 6 00
órai kezdettel rorátés szentmisét tartunk. A reggeli szentmisék
előtt és alatt, és a hét többi napján lévő misék előtt is, gyónási
alkalmat biztosítunk. Kérjük, idejüket próbálják úgy beosztani,
hogy lelkileg minél előbb felkészüljenek Jézus születésére, és ne
halogassák a lelki megtisztulást karácsony napjára.
December 17-én, csütörtökön Torvajon 1630 órától gyónási
alkalmat biztosítunk, 1700 órakor kezdődik a szentmise.
Lullán 1800 órától gyóntatás, 1830 órától szentmise lesz.
Karácsonyig csak ezen alkalommal tudják helyben elvégezni a
szentgyónásokat.
Szeretettel kérem, hogy akik környezetében idős testvérünk
van, és szeretné, hogy otthonában felkeressem és az ünnepre
méltó módon felkészülhessen, jelezze a sekrestyében, illetve a
plébánián névvel, címmel és telefonszámmal. Tabon a betegek
látogatását december 17-én, csütörtökön végzem a reggeli
óráktól.
December 11-én, pénteken tartottuk a fiatal papok találkozóját a
1100 órakor kezdődő szentmise keretében. Hálásan köszönöm
mindazoknak, akik felkarolták ezt az ügyet, akár
süteményeket, finomságokat hoztak, akár a tálalásban
segítettek.
Szeretettel közlöm a Kedves Testvérekkel, akik az idei évben
még nem rendezték az egyházi hozzájárulásukat, ezt
megtehetik a szentmisék előtt és után a sekrestyében, illetve a
plébánián hivatali időben.
A plébánia területén az ünnepi szentmisék rendje a
következőképpen alakul. Éjféli szentmise december 24-én este
minden templomunkban lesz. 1900 órakor Bábonyban és
Megyeren, 2030órai kezdettel Torvajon és Sérsekszőlősön, 2200
órakor Lullán és Zalán, éjfélkor pedig Tabon.
Karácsony napján, december 25-én 800 órakor Lullán, 930órakor
Torvajon, 1100 és 1800 órakor Tabon lesz szentmise. Karácsony
másnapján, december 26-án 800 órakor Sérsekszőlősön, 930
órakor Zalán, 1100 és 1800 órakor Tabon lesz szentmise.
December 27-én, vasárnap a szokásoknak megfelelően a 1800
órakor kezdődő szentmise keretében megtartjuk a Szent János
napi bormegáldást. Kérem a borosgazdákat, hogy értesítsék
egymást, és hozzák el boraikat. A szentmise után, ahogy tavaly is,
szeretettel hívom és várom őket a plébániára közös együttlétre,
borkóstolásra. Apostolkodjunk ez ügyben is.
A karácsonyi virágokra szánt adományokat köszönettel
fogadjuk a sekrestyében.
Egyházközségünk megrendezi a III. Egyházi bálunkat. A bál
bevételét templomaink felújítására ajánljuk fel, természetesen
a községekből és a plébániatemplomból érkezettek arányában.
Többen jelezték, hogy jönnének, ezért a nagy érdeklődésre való
tekintettel mindenkit kérek, hogy időben jelentkezzen a
kellemetlenségek elkerülése miatt. A bál időpontja február 6-a,
helye az állami iskola ebédlője.
Sifter Gergő plébános

Szeretethimnusz karácsonyra
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő
harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem
szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök
kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan
megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs benne
szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.
Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában
karácsonyi énekeket éneklek, és minden vagyonomat segélyként
elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez
semmit nem használ nekem.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel
díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban
énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem
értettem meg, miről is szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a gyermekét megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és megcsókolja a házastársát.
A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól kiválasztott
karácsonyi porcelán és odaillő asztalterítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, hogy menjenek már az útból,
hanem hálás érte, hogy vannak, és útban tudnak lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is valamit, hanem
örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem tudják
viszonozni
A szeretet mindent elvisel, mindent hisz, mindent remél, mindent
eltűr.
A videojátékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek, a
számítógépek elavulnak, de a szeretet ajándéka megmarad.
A szeretet soha el nem múlik.
Áldott karácsonyi készülődést!
Szeretethimnusz karácsonyra (Pál apostol alapján)
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Hivatali órák: : Hétfőn és kedden szünetel (tanulmányi szünet)
Temetést nem vállalunk hétfőn és kedden.
csütörtök: 1600 - 1730 óráig.
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Szentmisék rendje:
Hétfő:
Tab 1800 óra
Kedd:
Tab
600 óra rorátés szentmise
Szerda:
Tab
800 óra rorátés szentmise
Csütörtök:
Tab
600 óra rorátés szentmise
Péntek:
Tab 1800 óra
Szombat:
Tab
600 óra rorátés szentmise
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
8 00 óra
Torvaj
930 óra
Minden hónap első vasárnap: Bábony 1500 óra

