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Zsoltár: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem ne légy kemény szívű.”

Ünnepek és emléknapok
Szent József, a Boldogságos Szűz
Mária jegyese FŐÜNNEPE
Szombat (március 25.): Urunk születésének hírüladása
Gyümölcsoltó Boldogasszony
FŐÜNNEPE
Hétfő (március 20.):

Hirdetések
Március 20-án, hétfőn Tabon tartjuk a fiatal papok
találkozóját. 1100 órakor kezdődik az ünnepi szentmise. Ez a nap
lesz egyben a katolikus iskola lelkinapja is húsvétra készülve.
Kérem a Testvéreket, akinek van lehetősége, egy kis
süteménnyel, illetve rágcsálnivalóval szíveskedjen segíteni, hogy
az atyákat méltó módon vendégül láthassuk, amelyet előre is
hálásan köszönök.
Március 21-én, kedden 1630 órától Sérsekszőlősön gyóntatás,
1700 órától pedig szentmise lesz. Zalán 1800 órától lesz
gyóntatás majd utána szentmise.
Nagyböjt péntekjein 1715 órától keresztutat járunk. Kérem,
hogy minél többen vállaljanak el felolvasni egy-egy keresztúti
elmélkedést, imádkozni egy stációt. Szeretettel hívom és várom a
Testvéreket. A keresztút alatt gyónási lehetőséget biztosítunk.
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, kérem befizetni a plébánián, aki
még nem tette meg!
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.
Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a
sekrestyében, valamint a kihelyezett perselyben.
Szeretettel kérem a Testvéreket, jelentkezzenek Passió
éneklésére a kántor úrnál. Nem elfelejtve, ez egy szép
szolgálat, mert aki énekel, az kétszeresen imádkozik.
Március 19-26-ig az előző évhez hasonlóan tartós
élelmiszereket
gyűjtünk
rászoruló
embertársainknak.
Adományaikat a Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. Ha ezt
mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a
templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az
irgalmas Jézus példáját követve.
Sifter Gergő plébános

Miről tud lemondani?
A megújulás kegyelmi időszakában mindig jól jön egy kis segítség,
iránymutatás.
Most Barsi Balázs atya gondolatait szeretnénk megosztani Önnel
és néhány ötletet adni arra, miről tudna lemondani a nagyböjtben:
Az első lépés, hogy a világból érkező, olykor egészen vakító
reflektorfények helyett Isten tekintetét keressük, aki a rejtekben is
lát. Kicsiny, nem látványos, de konkrét és magunkon mindennap
számon kérhető vállalásokat tegyünk, figyelembe véve, hogy testi-

lelki adottságaink, körülményeink folytán mások a lehetőségeink,
és persze teherbíró képességünk sem egyforma. A keresztény böjt
nem testünk büntetése, sanyargatása, hanem szellemi-lelki
Istenhez fordulásunk fizikai vetülete. Testünk a böjtöléssel vesz
részt az Istenre figyelésben, és ez visszahat lelkünkre:
érzékenyebbé tesz az Istentől érkező apró jelekre, indításokra. Az
imádság, böjt és irgalmasság egymásból fakadjon, ne puszta
külsőség, erőpróba, izzadságszagú erőlködés legyen, hanem
újfajta, bensőséges találkozás Istennel és testvéreinkkel. Urunk
Jézus, ha komolyan vesszük az intő szót, hogy porból lettünk, s a
porba térünk vissza, bizony egy kicsit megrendülünk. Nem
könnyű szembesülnünk azzal, hogy terveinkről, álmainkról,
mindarról, amiért nap mint nap fáradozunk, kimondatik, hogy
velünk együtt az enyészeté lesz.
Ön miről mond le a nagyböjtben?
- A főétkezések közötti nassolgatásról.
- Arról, hogy sms-t ír, ahelyett hogy személyesen beszélne az
érzéseiről.
- A panaszkodásról.
- Arról, hogy csak akkor szól Jézushoz, amikor szüksége van
valamire.
- Arról, hogy nem kéri kedvenc szentjei közbenjárását.
- Ha nem tud bízni Istenben, mindennap imádkozza el az isteni
irgalmasság rózsafüzérét.
- Ha gyakran megítéli az embereket, imádkozzon mindenkiért,
akivel csak találkozik.
- Ha ötlete sincs, milyen bűnei vannak, tartson lelkiismeretvizsgálatot minden este.
Gondolja végig, miről tudna még lemondani, mit tudna
megvalósítani a hátra lévő időszakban!
Kérje mindig az Úr segítségét, és biztos vagyok benne, hogy a
segítség nem marad el!
forrás: Laudetur, internet
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Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
Március 20., hétfő: 1100 és 1800 Tab
Március 21., kedd: 1700 Sérsekszőlős (előtte gyóntatás)
Március 21., kedd: 1800 Tab – 1830 Zala (előtte gyóntatás)
Március 22., szerda: 800 Tab - Március 23., csüt.: 1800 Tab
Március 24., péntek:1715 Keresztút - 1800 – Tab Szentmise.
Március 25., szom.: 700 Tab - 1500 Megyer (előtte gyóntatás)
Március 26., vasárnap:
Sérsekszőlős: 800 – Zala: 930 - Tab: 1100 és 1800
Március 27., hétfő: 1800 Tab - Március 28., kedd: 1800 Tab
Március 29., szerda: 800 Tab - Március 30., csüt.: 1800 Tab
Március 31., péntek:1715: Keresztút - 1800: Tab szentmise
Április 1., szombat.: 700 Tab
Április 2., vasárnap:
Lulla: 800 – Tab: 1100 és 1800 Bábony: 1500

