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Zsoltár: Lelkem ujjongva hirdeti * Istenemnek dicsőségét.
Ha szembe jön

Ádvent idején szembe jön velünk
földi vándornak öltözötten
ünnep-várásunk országútján,
lélek-terhelő nagy ködökben…
Gyertya kell! – Égő, tiszta lángú,
szív-didergető éjszakába,
hogy meg ne csalja virrasztásunk
neon-reklámok tarkasága.
Gyertya kell! – Égő, szelíd lángú,
és kéz, amely magasra tartja,
és… egy másik aki segítsen,
ha annak elfárad a karja!
Gyertya kell! – Sok kis égő gyertya,
És lángokat hordozó kezek,
hogy amikor szembe jön velünk,
el ne kerüljük Őt, emberek!
Lukátsi Vilma
Csendre van szükségünk…
Élt egyszer egy ember, aki békében és szeretetben élt a
feleségével. Már nem voltak éppen fiatalok. Mindig is vágytak
gyermekre, de valahogy ez a kérésük eddig nem talált
meghallgatásra. Az ember egyszer azt álmodta, hogy gyermeke
lesz rövidesen. Olyan valóságosnak tűnt az álom, hogy amikor
felébredt, elfogta a félelem. Úgy érezte, hogy Isten közvetlenül is
szólt hozzá álmában. Bizonyságot érzett bensőjében, hogy Isten
meg fogja ajándékozni gyermekkel.
Ugyanakkor az ember nem hitte, hogy amiről álmodott, az
tényleg megvalósulhat. Úgy is ment reggelizni, hogy kimondta
magának: "ez nem lehetséges".
Amikor a felesége megkérdezte: "Hogyan aludtál?" - egyszerűen
csak makogott, nem tudott értelmes hangot kiadni a száján.
A felesége nem értette a helyzetet és megijedt, hogy mi lett a
férjével. Teltek a napok, de az ember továbbra sem tudott
normálisan beszélni. Ha tehette, inkább csendben volt. A
munkahelyén is furcsán néztek rá. A felesége már szorgalmazta,
hogy forduljon orvoshoz, de ő nem ment.
Egy hét múlva a felesége nagy örömmel tért haza este a
munkából. Kitörő lelkesedéssel mondta el a férjének, hogy
nőgyógyásznál volt és áldott állapotban van. A férj nem tudott
szólni semmit, csak hullottak a könnyei.
Elérkezett a szülés napja. A férj is bent volt a feleségével a
szülőszobában. Megszületett a gyermek. A szülésznő az apa felé
fordult és megkérdezte, mi lesz a gyermek neve. Az ember
megszólalt és annyit mondott: János.
Gondolat: Néha el kell némulnunk, csendre van szükségünk,
hogy felfogjuk az igazságot, megértsük azt, amit az Isten
mondani akar nekünk. A hallgatás és a meghallás szorosan
összefügg.
Az advent csendje, ha időt szakítunk az elvonulásra a világ
zajától s az ünnepi készülődéstől, hogy Isten szavára figyeljünk,
csak növelni fogja bennünk a karácsony örömét.
forrás: Laudetur

Hirdetések
Adventi időben a szentmisék rendje a következőképpen
változik. Hétfőn 600 óra (rorátés szentmise), kedden 600 óra
(rorátés szentmise), szerda 800 óra, csütörtökön 600 óra (rorátés
szentmise), pénteken 1800 óra, és szombaton 600 órakor (rorátés
szentmise).
December 23-án, szombaton 1630 órától a város főterén
meggyújtjuk az adventi koszorúnk 4. gyertyáját.
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.
Karácsonyi virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a
kihelyezett perselyben, vagy a sekrestyében.
December 27-én, szerdán a 1800 órakor kezdődő szentmise
keretében megtartjuk a Szent János-napi szokásos
bormegáldást. Kérem a borosgazdákat, hogy értesítsék egymást,
és hozzák el boraikat. A szentmise után, ahogy tavaly is,
szeretettel hívom és várom őket a katolikus iskolába közös
együttlétre, borkóstolásra. Apostolkodjunk ez ügyben is. A
reggeli szentmise elmarad.
Előre hirdetem, hogy december 31-én, vasárnap a megszokott
vasárnapi miserendtől eltérően, nem 1800 órakor, hanem 1700
órakor tartjuk a Hálaadást, ahol beszámolok a plébánia
területén ebben az évben történt főbb eseményekről. Hálát
adunk Istennek a sok-sok kegyelemért, az örömökért és a
nehézségekért is.
Sifter Gergő plébános
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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:
December 18., hét.:600 Tab – December 19., kedd: 600 Tab
December 20., szerda: 800 Tab - December 21., csüt.:600 Tab
December 22., péntek: 1800 Tab - December 23., szom.: 600 Tab
(hétfő, kedd, csütörtök és szombat rorátés szentmise)
December 24., vasárnap: 1100 Tab – Adventi mise
Éjféli misék: 1900 – Bábony és Megyer - 2030 – Torvaj és
Sérsekszőlős - 2200 – Lulla és Zala - 2400 - Tab
December 25., hétfő:
800 – Lulla - 930 - Torvaj - 1100 és 1800 - Tab
December 26., kedd:
800 – Sérsekszőlős - 930 Zala - 1300 Megyer
1100 és 1800 – Tab
December 27.,: 1800 – Tab Szent János-napi bormegáldás
December 28 ., csüt.: 1800 Tab - December 29., pént.: 1800 Tab
December 30., szombat.: 700 Tab
December 31., vasárnap:
Sérsekszőlős: 800 - 930 Zala- Tab: 1100
Tab: 1700 – Hálaadási szentmise

