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Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: A föld minden határa látta * üdvözítő Urunknak jóságát.
Ünnepek és emléknapok
Kedd (december 26.):
Szent István első vértanú ünnepe
Szerda (december 27.):
Szent János apostol ünnepe
Csütörtök (dec. 28.):
Aprószentek, vértanúk ünnepe
Bruno Ferrero: A fal
Egy kopár, sziklás sivatagban élt két remete. Találtak két
barlangot, amelyek egymással szemben álltak. Évekig tartó
imádkozás és hosszú önsanyargatás után az egyik remete úgy
gondolta, hogy elérte a tökéletességet. A másik remete
meglehetősen jámbor volt, jólelkű és megbocsátó. Megállt
beszélgetni a ritkán arra járó zarándokokkal, vigaszt és menedéket
nyújtott azoknak, akik eltévedtek és azoknak, akik valahonnan
menekültek. -Ez mind az elmélkedésből és az imádkozásból elvett
idő – gondolta az első remete, aki nehezményezte a másik
mulasztását. Hogy látható módon megmutassa neki, mennyire
távol áll még a tökéletességtől, elhatározta, hogy minden
alkalommal, amikor a másik bűnt követ el, egy követ helyez a
saját barlangja elé. Néhány hónappal később a barlang előtt
tömör, szürke kövekből épül fal emelkedett. És ő bennmaradt
befalazva. Gondolat: Néha a hétköznapi megbántódásokból, a
sértésekből, a csendből, a megoldatlan kérdésekből és a dacból
falat építünk a szívünk köré. A legfontosabb feladatunk az, hogy
megakadályozzuk, hogy ne épüljenek föl ezek a falak. Főképpen
pedig az, hogy ne legyünk kövek a többiek falában.

Hirdetések
December 31-én, vasárnap szentmisék lesznek: 800 Sérsekszőlős, 930 - Zala, Tabon 1100 órakor. 1700 ÓRAKOR,
az esti szentmise keretében tartjuk a Hálaadást, ahol
beszámolok a plébánia területén az ebben évben történt főbb
eseményekről. Hálát adunk Istennek a sok-sok kegyelemért, az
örömökért és a nehézségekért is.
Január 1-je hétfő, Újév napja, Szűz Mária Istenanyaságának
főünnepe, PARANCSOLT ÜNNEP, szentmisén való részvétel
bűn terhe alatt kötelező. Szentmisék lesznek Tabon 1100 és
1800órakor.
Január 5-én első péntek. Délelőtt a betegek látogatását
végzem, 1730 órától gyóntatás majd 1800 órától szentmise lesz.
Január 6-án, szombaton Urunk megjelenése, vízkereszt
főünnepe. PARANCSOLT ÜNNEP, a szentmisén való
részvétel bűn terhe alatt kötelező. Szentmisék lesznek Tabon
a plébánia templomban 800 és 1800 órakor.
A Keresztény Élet újság ára 10.440 Ft/év, az Új Ember újság
ára 14.400 Ft/év és az Adoremus 8.080 Ft/év. Kérem, akik
feliratkoztak, hogy a jövő évre is szeretnének előfizetni, az
éves díjat fizessék be a sekrestyében január 28-ig.
Egyházközségünkben megrendezzük a V. Egyházi bálunkat.
A bál bevételét templomaink felújítására ajánljuk fel. Többen
kérdezték és jelezték, hogy jönnének, ezért a nagy érdeklődésre
való tekintettel mindenkit kérek, hogy időben jelentkezzen a
kellemetlenségek elkerülése végett. A bál időpontja február 3.,
helye az állami iskola ebédlője. A belépő ára 5000 Ft/fő,
támogatói jegy 2500 Ft-os áron vásárolható. Jegyeket január
11-én, csütörtökön lehet vásárolni a Plébánián 14 00 – 1630 óra
között.
Sifter Gergő plébános

Karácsony előtt
Legyünk egy kicsit csendben. Födje
mély csend a szíveket,
mert a sötét, elgyötört földre
karácsony közeleg.
Jó ha most lelkünk messzehagyja
a hajsza, lárma mind.
Ne siessünk hangos utakra,
karácsony lesz megint.
Kezem a jászol előtt szépen
imára kulcsolom.
Nyomorúságom, szegénységem,
Mind elpanaszolom.
Szívem kitárom: „Kérlek, add meg,
ami nincsen nekem!”
Csodáddal, csodálatos Gyermek,
takard be életem!”
Hadd legyen szívünk boldog csöndje
imádattal tele.
Újra leszáll a sötét földre,
karácsony éjjele.
Túrmezei Erzsébet
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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 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
Január 1., hétfő.:1100 és 1800 Tab - Január 2., kedd: 1800 Tab
Január 3., szerda: 800 Tab – Január 4., csüt.:1800 Tab
Január 5., péntek: 1800 Tab
Január 6., szombat.: 800 - 1800 Tab
Január 7., vasárnap:
800 – Lulla – 930 Torvaj - Tab: 1100 és 1800 – 1300 Bábony

