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Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Boldog az az ember, * aki féli az Istent.
Ünnepek és emléknapok
Kedd (november 21.):
A Boldogságos Szűz Mária
bemutatása a templomban emléknap
Szerda (november 22.):
Szent Cecília szűz és vértanú
emléknapja
Péntek (november 24.):
Dung-Lac Szent András áldozópap
és társai vértanúk emléknapja

Hirdetések
Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, illetve
Keresztény Élet és Adoremus újságokat előfizetni,
szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánián
november végéig. Újság előfizetést a jövő évre – mint idén is –
csak a teljes összeg (éves díj) befizetésével áll módunkban
elfogadni. Az éves díjakról hamarosan tájékoztatom a
Testvéreket.
Előre hirdetem, hogy december 3-án 1 éves lesz a Tabi Pékség!
Szent Erzsébet ünnepéhez kötődően december 3-án 12 órakor
a tabi pékség előtti parkolóban ingyenes meleg ebédet
osztanak szegény és rászoruló embertársainknak. Szeretettel
kérem a Testvérek segítségét, hogy jelezzék a környezetükben
élő szegény és rászoruló embereket, hiszen ételt csak a jegy
ellenében kaphatnak, amelyet a Plébánián és a sekrestyében
kérhetnek név nélkül. Annyit kérjenek, ahány tagú a család…
Az országos kezdeményezéshez kapcsolódva, az Eucharisztikus
Kongresszusra
készülvén
szervezünk
egy
egyórás
szentségimádást, melyre mindenkit hívunk. A célunk, 2020-ra
készülvén, hogy 20 000-en együtt imádkozzunk. Nem egy
helyen, de egy időben november 25-én, szombaton 17-18 óra
között. Kérem a Testvéreket, akik el tudnak jönni, iratkozzanak
fel a sekrestyében, hogy a pontos létszámot jelenteni tudjuk,
hogy innen mennyien voltunk együtt a szentségi Jézus előtt.
Adventi zenei áhítatok lesznek a testvéregyházakkal együtt
szombatonként 1700 órától a templomokban. Ezen alkalmak
előtt a város főterén ökumenikus gyertyagyújtás lesz 16 30órától,
majd közösen vonulunk az áhítatok helyszínére. Az első zenei
áhítatra december 2-án, szombaton kerül sor a
plébániatemplomban. Németh Csaba orgonaművész lesz a
vendégünk. Adventi gondolatokat mondd Arató Lóránd
evangélikus lelkész úr. Tiszteljük meg egymást, intézzük úgy,
hogy ezen alkalmakon részt tudjunk venni!
November 25-én, szombaton 1030 órai kezdettel a tabi
evangélikus templomban beiktatják Arató Lóránd
megválasztott lelkészt hivatalába. A beiktatási szertartást
Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna esperes végzi. Szeretettel hívnak
és várnak mindenkit az ünnepi istentiszteletre és az azt követő
szeretetvendégségre!
Sifter Gergő plébános

Az idei évben is megrendezzük az adventi vásárt. A vásár
bevételét jótékony célra fordítjuk. Célunk, hogy a nyáron
minél több gyermek pihenését segítsük plébániai és
egyházmegyei táborunkban. Ha támogatni szeretnék ezt a
kezdeményezést, kérjük, segítsenek. Saját kezűleg készített
dísztárgyat, apróságot várunk, amelyet a vásáron
árusíthatunk. Kérjük, hogy ezeket a tárgyakat juttassák el
hozzánk. Gyűjtés helye: Katolikus Iskolában Tóthné Margónál,
vagy Hajduné Kocza Veránál a Bútorboltban. A fíliákat is
kérjük, ahogy az elmúlt évben is, készítsenek ajándékokat, és
őket is várjuk nagy szeretettel.
Köszönettel: Szervezők

A test nem áll a lelkiség útjában
Bármennyire lelkiek is vagyunk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül
testünket, amikor imádkozunk. Vele is imádkozunk, nem csak
hangunkkal és gondolatainkkal. Istennel való találkozásainkban
testünk is kifejez valamit.
1. Ülve: A liturgikus eseményeken a figyelmes odafigyelést,
hiszen tanítványok vagyunk, akik tanulni akarnak. Ülünk
általában akkor is, amikor egyedül olvassuk a Szentírást vagy
lelki olvasmányokat. Hagyjuk a fekve olvasást, amely jó eséllyel
kellemes szundikálásba fúl, láthatjuk: tanácsosabb ülve olvasni.
2. Fekve: Azok az imák, melyeket fekve mondunk, általában
lezáratlanul maradnak, hisz álomba zuhanunk, mielőtt végére
érnénk. Ugyanakkor: csodálatos Jézus karjaiban elaludni,
gyengédségét és gondoskodását érezni. Ne várj magadtól mély és
hosszú imát, ha túlságosan kényelmesen helyezkedsz el.
3. Állva: A liturgiák során az álló póz azt fejezi ki: „Itt vagyok,
hogy szolgáljalak és odafigyeljek rád” A személyes ima közben
ritkán állunk, de ha a természetben imádkozol, vagy szemlélődő
imát végzel, akkor segíthet az állás.
4. Térden állva: Van, aki azt mondja, az út, amit meg kell
tennünk, hogy megtaláljuk Istent, akkora, mint a föld és a térdünk
közötti távolság. A térdelés maga a lelki póz. A liturgiában
imádást, alázatot, odaadást és elismerést fejez ki. Amikor egyedül
vagyunk, szobánkban vagy bárhol máshol, jó térdre borulni Isten
előtt, és újra kifejezni azt, amit a liturgiában fejezünk ki térden
állva. Ha letérdelsz, biztos, hogy mélyebb vizekre evezel az
imádságban.
5. Nyitott vagy csukott szemmel: Ha behunyod a szemed, hogy
jobban tudj koncentrálni, magadba tudj nézni, az gyakran
álmodozásba fullad, és éppen hogy megakadályoz az
összpontosításban – ez, természetesen, egyéntől függ. Ha nyitva
van a szemünk, és például egy festményt vagy más vallásos
tárgyú képet nézünk, esetleg a természetet szemléljük, az sok
esetben hatékonyabbnak bizonyul.
forrás: Magyar Kurír (részlet)

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: 06- 30/785-1060
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Keresztelés:
szombat: 1000 órától
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
November 20., hét.:1800 Tab – November 21., kedd: 1800 Tab
November 22., szerda: 800 Tab - November 23., csüt.:1800 Tab
November 24., péntek: 1800 Tab
November 25., szombat.: 700 Tab
November 26., vasárnap:
Sérsekszőlős: 800 - Zala: 930 - Tab: 1100 és 1800
November 27., hétfő: 1800 Tab - November 28., kedd: 1800 Tab
November 29., szerda: 800 Tab - November 30 ., csüt.: 1800 Tab
December 1., péntek.: 1800 Tab
December 2., szombat.: 700 Tab
December 3 ., vasárnap:
Lulla: 800 - Megyer: 930 - Tab: 1100 és 1800 – Bábony: 1500

