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Ünnepek, emléknapok
Szerda (március 1.):
HAMVAZÓSZERDA
szigorú böjti nap
Hirdetések
Március 1-jén, szerdán hamvazószerda, szigorú böjti nap. Az
egyházi előírások szerint a 18 és 60 év közöttiek csak
háromszor ehetnek, és egyszer lakhatnak jól, illetve húst nem
vehetnek magukhoz. Az ital, hacsak nem étel jellegű (pl. tej,
leves), nem szegi meg a böjtöt. A főétkezés áthelyezhető a
megszokottól eltérő időpontra is. Fel vannak mentve a betegek, a
terhes és szoptató anyák, akik egy étkezés alkalmával csak
keveset fogyaszthatnak, a koldusok, a megerőltető munkát
végzők, az utazók, és azok a szellemi dolgozók, akiket a böjt
akadályozna kötelességük teljesítésében. Ezzel a nappal
megkezdjük
az
előkészületünket
Krisztus
Urunk
szenvedésének és feltámadásának méltó megünneplésére.
Szentmisék lesznek a plébániatemplomban 800 és 1800 órai
kezdettel. A szerdai és a vasárnapi szentmisék keretében is
részesítjük a hamvazás szertartásában a Testvéreket.
Nagyböjt péntekjein 1715 órától keresztutat járunk. Kérem,
hogy minél többen vállaljanak el felolvasni egy-egy keresztúti
elmélkedést. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket.
Március 3-án elsőpéntek. Délelőtt a betegeket látogatását és
gyóntatását végzem, majd 1715órától keresztutat járunk, mely
alatt gyónási alkalmat biztosítunk, 18 00 órakor pedig szentmise
lesz.
Lassan eljön az óvodai, iskolai beíratások időszaka.
Szeretettel kérem a kedves szülőket, hogy ne feledkezzenek
meg gyermekeik vallásos nevelésére tett ígéretükről. A
katolikus iskolában órarend szerint zajlik a hittan oktatása, heti
két órában. Az állami iskolában válasszák gyermekeik
számára adott nagy lehetőséget, az órarend szerinti hit- és
erkölcstan oktatást.
Zarándokutat hirdetek Erdélyi körutazás a csíksomlyói
búcsúval címmel. 6 nap 5 éjszaka félpanziós ellátással,
idegenvezetéssel. Részletes program a faliújságon, a plébánia
honlapján és a facebook oldalán is megtalálható. Érdeklődni
a plébánián lehet. A zarándoklat költsége 75.000 Ft. Az
előleget, amely 40.000 Ft, március 15-ig kérem befizetni a
plébánián.
Sifter Gergő plébános

Ima
Add, Uram, hogy lelkem szüntelenül Krisztus békéjének
örvendjen,
hogy mindig nyugodtan és tiszta tekintettel nézhessek az emberek
szemébe,
hogy számból csak tiszta beszéd, bátorító szó hangozzék,
hogy lépéseim biztosak, útjaim mindig egyenesek, határozottak
legyenek,
hogy kezemet mindig szívesen nyújtsam, ha adni, segíteni kell,
hogy szívem kitáruljon, s az emberek szükségét megérezzem,
hogy értelmem éber és friss legyen az igazság csak az igazság
befogadására,
hogy akaratom mindig afelé vezesse gondolataimat, szavaimat,
tetteimet, ami fölemel! Ámen.

Rajzolja le….
Egy festőt egyszer arra kértek, rajzolja le a békességet. A feladat
egyszerűnek látszott, s ő nyomban neki is látott. Rajzolt tengert,
széltől mentesen, rajta egy hajót, mely állt csöndesen. Utasa mind
lusta álomba merült..., s a kép összegyűrve a szemétre került.
Nem békesség volt a papíron, hanem szélcsend és unalom.
Aztán újabb rajzba kezdett, s egy szundító öreg bácsit festett. De
békességet nem ábrázolt ez sem, nekiállt hát, hogy tovább
keressen. Rajzolt virágot, csöndes téli tájat, békésen legelésző
birkanyájat... A papírkosár lassan tele lett, s közben be is
esteledett. Ám az este sem volt békés, messziről hallatszott a
mennydörgés. Vihar közeledett, az ég rengett, a festő az ablaknál
töprengett. Nézte a szélben sodródó leveleket, a villámokat, amik
átjárták az eget. A ház előtti tölgy recsegve hajlongott, kövér
esőcseppek verték az ablakot. A festő nem tudta, tovább hogyan
legyen, Istent kérte hát, hogy csodát tegyen. Tekintete ekkor
ismét a fára esett, s ott meglátta, amit egész nap keresett. A fa
egyik vastag benső ágán, úgy a fának szíve táján, a viharról szinte
mit sem sejtve, ült egy madár, fejét szárnya alá rejtve. Nyugodtan
aludt, miközben zengett az ég. Ez hát az igazi békesség.
- Uram, te megmutattad békességedet! - szólt a festő, és nem
tévedett. Csodálatos isteni békesség ez, mit a viharban alvó
madár jelképez.
A világ legyen bármily nyugtalan, ha szívünkben Isten békessége
van. Ő minden gondot vállára vesz, s bennünket szabaddá,
békéssé tesz. Az Ő békessége tökéletes, minden félelemtől
mentes. Nekünk szánja ezt a békességet, s tőlünk csak egyet kér:
engedelmességet.
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Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Keresztelés:
szombat: 1000 órakor
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
Február 27., hétfő: 1800 Tab - Február 28., kedd: 1800 Tab
Március 1., szerda: 800 – 1800 Tab - Hamvazószerda
Március 2., csüt.: 1800 Tab
Március 3., péntek:1715: Keresztút - 1800: Tab szentmise
Március 4., szombat.: 700 Tab
Március 5., vasárnap:
Lulla: 800 – Tab: 1100 és 1800 – Bábony: 1500
Március 6., hétfő: 1800 Tab - Március 7., kedd: 1800 Tab
Március 8., szerda: 800 Tab - Március 9., csüt.: 1800 Tab
Március 10., péntek:1715 Keresztút - 1800 – Tab Szentmise.
Március 11., szombat.: 700 Tab - 1500 Megyer.
Március 12., vasárnap:
Sérsekszőlős: 800 – Zala: 930 - Tab: 1100 és 1800
Egyházi adó befizetése:
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.

