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Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Urnak ösvényén halad.
Ünnepek és emléknapok
Hétfő (január 1. SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA
PARANCSOLT ÜNNEP
Kedd (január 2.) Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely
püspökök és egyháztanítók emléknapja
Szombat (jan 6.) Urunk megjelenése, VÍZKERESZT
PARANCSOLT ÜNNEP
Ballag már…
Ballag már az esztendő,
Vissza-visszanézve,
Nyomában az öccse jő,
Vígan fütyörészve.
Beéri az öreget
S válláról a terhet
Legényesen leveszi,
Pedig még csak gyermek.
Lépegetnek szótlanul
S mikor éjfél eljő,
Férfiasan kezet fog
Múlttal a jövendő.
Kányádi Sándor
Kívánunk mindenkinek áldott, békés új esztendőt!!!
Gyere haza, gyermekem!

A leány életében először minden olyan érdekes volt, de azután
minden szertefoszlott, és nem maradt más, mint a
nyomorúság. Végül is Chicago alvilágában kötött ki. Zajos
mulatságokat csapott barátaival és barátnőivel, szíve mélyén
azonban ott volt az elveszett otthon utáni vágy.
Anyja egész éven át várt gyermekére. Szívesen utána ment
volna, hogy megkeresse, de hol? A szeretet találékony.
Levelet írt. De hová? Leányának címét a bűnügyi rendőrség
sem tudta már évek óta felfedezni.
Csináltatott magáról egy csomó fényképet, úgy, ahogy volt, a
szomorúságtól megöregedve; a képeket papírlapra ragasztotta,
és minden egyes papírra felírta: Gyere haza, Anyád vár!
A képeket azután elvitte azokra a szórakozóhelyekre, ahova a
chicagói alvilág járt, és engedélyt kért, hogy a falra
akaszthassa. Vajon ér ez valamit? Elolvassa a lánya? És ha
igen, hallgat rá? Sötét éjszaka volt. Az egyik bárban valami
nótát játszott a zenekar. Fiatal nő imbolygott a bárpult felé a
bűnbarlangon végig. Lelke üres volt, élete elrontva. Hirtelen
megállt, mint akit villám sújtott végig.
A falon egy idős asszony képét látta....
Szívszaggató sikoltás hallatszott: Anyám!
Egy órával később otthon volt. Csupán négy szó, nem sok!
De ebben a négy szóban benne van annak a levélnek a
tartalma is, amit Isten küld Neked.
Gyere haza!
Valaki, aki nagyon szeret, vár rád!
Isten is így vár rád! Ha megfáradtál, eltévedtél, akkor ne
feledd: Ő mindig vár reád!
forrás: internet

Hirdetések
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.
Aki szeretne a jövő évben szentmisét mondatni, az jelezze az
időpontot minél előbb. Szentmisét mondathatunk élő és meghalt
szeretteinkért. Ne feledkezzünk meg róluk, számukra ez lehet a
legnagyobb ajándék, amely által segíthetünk rajtuk, hogy
üdvösségre jussanak.
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 miatt. 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.
Január 7. elsővasárnap, Urunk megkeresztelkedésének
főünnepe. 1300 órakor a bábonyi kápolnában is lesz szentmise.
Tabon a plébániatemplomban 1700 órától szentségimádást tartunk
Magyarország, egyházmegyénk és egyházközségünk lelki
megújulásáért.
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.
Sifter Gergő plébános

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:
Január 1., hétfő.:1100 és1800 Tab - Január 2., kedd: 1800 Tab
Január 3., szerda: 800 Tab – Január 4., csütörtök.: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
Január 8., hétfő.:1800 Tab - Január 9., kedd: 1800 Tab
Január 10., szerda: 800 Tab – Január 11., csüt.:1800 Tab
Január 12., péntek: 1800 Tab - Január 13., szombat.: 700 Tab
Január 14., vasárnap:
800 - Sérsekszőlős – 930 - Zala - Tab: 1100 és 1800
Egyházi adó befizetése:
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben, vagy a sekrestyében.

