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2015. december 20.

Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Téríts minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
Ünnepi miserend
1900 Bábony és Megyer
2030 Torvaj és Sérsekszőlős
2200 Lulla és Zala
2330 Tab, Ünnepi műsor
2400 Tab

Az a csillag hetek óta egyre fényesebb,
S ballag hozzánk égi útján egyre közelebb,
Az a csillag nekünk hoz tán égi híreket,
Mit felfogni nem tudunk, s feledni nem lehet.

December 25-én:

800 Lulla
930 Torvaj
1100 Tab
1800 Tab

Már a bárány két nap óta béget, s nem legel,
Kis szamár is nagy fülével fölfelé figyel.
Méla álom nem pihen meg pásztorok szemén,
Körbejár és égre bőg az izgatott tehén.

December 26-án:

800 Sérsekszőlős
930 Zala
1100 Tab
1500 Megyer
1800 Tab

Pásztoroknak ritka áldás: gömbölyű kenyér,
Végighinti kék-ezüsttel égő, égi fény,
Hűs a szellő, meglegyinti félénk arcukat,
Istállóban mécsvilág, betérni hívogat.

December 24-én:

„A karácsony a boldogság és a megajándékozottság, a béke és a
reménység ideje. A jászolban fekvő isteni gyermek üdvösséget
hozott az egész világnak. Legyetek a béke hírnökei, a szeretet
magvetői, a reménység őrzői.”
Paul Poupard bíboros

Hirdetések
December 23-án, szerdán 900 órától díszítjük a templomunkat
karácsonyra. Kérem, akinek van lehetősége és ideje engedi,
segítsen nekünk.
December 22-én, kedden 600 órakor rorátés szentmisét tartunk,
amely előtt és alatt gyónási alkalmat biztosítunk. Kérem,
idejüket próbálják úgy beosztani, hogy lelkileg minél előbb
felkészüljenek Jézus születésére, és ne halogassák a lelki
megtisztulást karácsony napjára.
December 24-én, csütörtökön reggel nem lesz szentmise! A
plébániatemplomban az éjféli szentmisével Krisztus Urunk
születésének főünnepét üljük. Előtte 2330 órai kezdettel a
katolikus iskola diákjai és a felnőtt hívek közösen emlékeznek
meg Jézus Krisztus születéséről. Szeretettel hívunk és várunk
mindenkit.
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.
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.
Akik feliratkoztak, hogy a jövő évre is kérnek Keresztény Élet
illetve Új Ember újságokat, szíveskedjenek befizetni a
sekrestyében 2016. január 26-ig. A Keresztény Élet előfizetési
díja 9360 Ft/év.
Sifter Gergő plébános

Betlehem

Apró gyermek kis kezében arany szalmaszál,
Csiklandozza csöppnyi száját ezüst fénysugár,
Mosolyától fényre vált a barlangmély homály,
S dalba kezd az ámulattól szótlan, néma száj.
Cifra népek, bölcs királyok… három is van itt!
Garmadába körbehordják tevék terheit,
Tömjénfüst és mirhaillat barlangot betölt,
Bíborszínű bársonytól süpped már a föld.
Pásztorének egyszerűen, tétován ha szól…
Eljövünk majd máskor inkább, ha most aluszol,
Kisdedünk, e nagy dicsőség nekünk nem való,
Pásztor ajkán könnyebben kél dal, mint cifra szó.
Hogyha vártunk mostanáig, várunk rád tovább,
Majd a hangos szolganép elhordja sátorát,
Akkor nem kell szó se majd, se üstökös sugár,
Kéz a kézben jár a völgyben pásztor és király.
Lukáts János

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab
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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.
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 2400 óra
Péntek:
Tab
Ünnepi miserend
Szombat:
Tab
Ünnepi miserend
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

