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Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Boldogok, Uram, mindazok, * akik a te házadba laknak.
Ünnepek, emléknapok
Szűz Mária, Isten Anyja
PARANCSOLT ÜNNEP
Ősi idők óta tisztelik a Boldogságos Szűzanyát az Istenszülő
címmel. 431-ben az efezusi zsinat mondta ki ezt a dogmát,
Nesztóriusz tévtanításával szemben. A város ifjúsága nagy
izgalommal várta a zsinati atyák döntését. A kihirdetést határtalan
lelkesedés fogadta. Az ifjúság vállára vette a zsinati atyákat és
fáklyás menettel vitték őket körül a városban, óriási üdvrivalgás
közepett. II. János Pál pápa írja: "Máriát maga az Isten vezette be a
Megváltás misztériumába. Ebben áll az Istenanyaság kegyelmének
egyedülálló volta. Nemcsak az emberi történelemben egyedülálló
és megismételhetetlen ennek az anyaságnak a méltósága, hanem
abban is egyedülálló - és ez a megváltás mélységéhez és
magasságához tartozik -, hogy soha nem tapasztalt módon válik
részesévé Mária az anyasága révén, annak az üdvözítő tervnek,
amely a Megváltás misztériumában vált valóra. Gondolat: „Ez az
év legyen egy újrakezdés!”
Szombat (január 2.):
Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent
Gergely püspökök és egyháztanítók emléknapja
Péntek (január 1.):

Hirdetések
Hálásan köszönöm a hívek szép számú részvételét karácsony
ünnepi szentmiséin. Lélekemelő volt együtt ünnepelni.
December 31-én, csütörtökön 1700 órai kezdettel tartjuk a
Hálaadást. A szentmise keretében beszámolok a plébánia
területén az elmúlt évben történt főbb eseményekről. Hálát
adunk Istennek a sok-sok kegyelemért, az örömökért és a
nehézségekért is.
Január 1. péntek, újév napja, Szűz Mária Istenanyaságának
főünnepe, PARANCSOLT ÜNNEP, szentmisén való részvétel
bűn
terhe
alatt
kötelező.
Szentmisék
csak
a
plébániatemplomban lesznek 1100 és 1800 órai kezdettel.
Január 1. első péntek, de a betegek látogatását csak a
következő pénteken, január 8-án délelőtt végzem. Az esti
szentmise előtt fél órával, 1730 órától gyónási alkalmat
biztosítunk, 1800 órakor pedig szentmise lesz.
Január 3. első vasárnap, a bábonyi kápolnában 1500 órakor
lesz a szentmise. Tabon a plébániatemplomban az esti
szentmise előtt 1700 órától szentségimádást tartunk
Magyarország és egyházmegyénk, egyházközségünk lelki
megújulásáért.
Aki szeretne a jövő évben szentmisét mondatni, az jelezze az
időpontot minél előbb. Szentmisét mondathatunk élő és meghalt
szeretteinkért. Ne feledkezzünk meg róluk, számukra ez lehet a
legnagyobb ajándék, amely által segíthetünk rajtuk, hogy
üdvösségre jussanak.
Akik feliratkoztak, hogy a jövő évre is kérnek Keresztény Élet
illetve Új Ember újságokat, szíveskedjenek befizetni a
sekrestyében január 26-ig. A Keresztény Élet ára 9360 Ft/év,
az Új Ember újságé 12400 Ft/év, az Adoremus 7080 Ft-ba
kerül.
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

Anyai szeretet
Amikor az anya a vacsorát főzte, fia megjelent a konyhában,
kezében egy cédulával…
Furcsa arckifejezéssel nyújtotta át a cédulát. Az anya megtörölte a
kezét, és elkezdte azt olvasni.
1. A szobám rendberakásáért:
1000 Ft
2. A virágágyás kigyomlálásáért:
500 Ft
3. Mert elmentem tejért:
100 Ft
4. Mert 3 délutánon vigyáztam testvéremre: 1500 Ft
5. Mert kétszer ötöst kaptam az iskolában: 1000 Ft
6. Mert minden nap kiviszem a szemetet:
700 Ft
Összesen: 4800 Ft
Az anya kedvesen ráemelte tekintetét. Rengeteg emlék tolult fel
benne. Fogott egy tollat, és egy másik lapra ezeket írta:
1. 9 hónapig hordtalak a szívem alatt:
0 Ft
2. Összes átvirrasztott éjszakákért, amit
a betegágyad mellett töltöttem:
0 Ft
3. A sok-sok ringatásért, vigasztalásért:
0 Ft
4. Könnycseppjeid felszárításáért:
0 Ft
5. Mindenért, amit nap mint nap tanítottam neked:
0 Ft
6. Minden reggeliért, ebédért, uzsonnáért,
zsemléért, amit készítettem neked:
0 Ft
7. Az életemért, amit minden nap neked adok:
0 Ft
Összesen: 0 Ft
Amikor befejezte, az anya mosolyogva nyújtotta át a cetlit fiának.
A gyerek elolvasta és két nagy könnycsepp gördült ki a szeméből.
Szívére szorította a papírt, és a saját számlájára ezt írta: FIZETVE
forrás: internet

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.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Szentmisék rendje:
Hétfő:
Tab 1800 óra
Kedd:
Tab 1800 óra
Szerda:
Tab
800 óra
Csütörtök:
Tab 1800 óra
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
8 00 óra
Torvaj
930 óra
Minden hónap első vasárnap: Bábony 15 00 óra
Egyházi adó befizetése: A Plébánia Hivatalban a hivatali időben
vagy a sekrestyében.
Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon
hívható: 06- 84- 310- 484 (Siófok) 06- 82- 512- 394 (Kaposvár)

