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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Te vagy, Uram, menedékem, * a szabadulás Örömével veszel körül engem.
Ünnepek, emléknapok
Szerda (február 14.):
HAMVAZÓSZERDA, SZIGORÚ
BÖJTI NAP
Az egyházi előírások szerint a 18 és 60 év közöttiek csak
háromszor ehetnek, és egyszer lakhatnak jól, illetve húst nem
vehetnek magukhoz. Az ital, hacsak nem étel jellegű (pl. tej,
leves), nem szegi meg a böjtöt. A főétkezés áthelyezhető a
megszokottól eltérő időpontra is. Fel vannak mentve a betegek, a
terhes és szoptató anyák, azok, akik egy étkezés alkalmával csak
keveset fogyaszthatnak, a koldusok, a megerőltető munkát végzők,
az utazók, és azok a szellemi dolgozók, akiket a böjt akadályozna
kötelességük teljesítésében. Ezzel a nappal megkezdjük az
előkészületünket
Krisztus
Urunk
szenvedésének
és
feltámadásának méltó megünneplésére.
A szeretetet is tanulni kell
Az emberek általában azt hiszik, szeretni könnyű, magától
értetődő, nincs rajta mit tanulni. Hogy ez mekkora tévedés, arra a
mindennapi valóság szolgál fájdalmas bizonyságul.
Rendkívül fontos, hogy megértsük és átéljük:
Aki tud szeretni, az:
1. felismeri, hogy akit szeret, pótolhatatlan, egyedi személyiség;
2. hisz a másikban, és elfogadja olyannak, amilyen;
3. döntéseiben a szeretett személy javát keresi;
4. magát a szeretett személyt tartja fontosnak, nem azt nézi,
milyen beosztásban dolgozik, mije van, mit kaphat tőle
5. mindenét nagylelkűen megosztja azzal, akit szeret;
6. igazán önmagát adja a másiknak;
7. elfogadni is képes, vagyis a szeretett személynek is lehetőséget
ad az ajándékozásra;
8. elismeri a másik jó tulajdonságait, jóra törekvésében
megerősíti;
9. őszinte és nyitott;
10. bízik a másikban;
11. tud megbocsátani és bocsánatot kérni;
12. természetes egyszerűséggel szolgálja a másikat;
13. a szeretett személy fejlődését segíti;
14. gyakran jelét adja szeretetének;
15. igyekszik megadni a másiknak, amire szüksége van;
16. a szeretett személy igazi boldogságát keresi;
17. egy irányban halad azzal, akit szeret, vele tart, mindig mellette
áll.
Gondolat: A 17 szempont közül Ön melyikben erős (Önnek
melyik megy jól) és melyikben gyenge? A következő héten
fókuszáljon egy olyanra, amelyik nem megy olyan jól és
próbáljon benne előrébb lépni!
forrás: internet, Gabriel Calvo: Kéz a kézben

Lisieux-i Szent Teréz: Imádság szeretetért
Uram, azt a kegyelmet kérem tőled, hogy testvéreimnek adhassam
mindazt a szeretetet, melyet neked szeretnék adni,
azt kérem, hogy eméssz fel engem szereteteddel,
add meg nekem, hogy mások javát szolgálhassam, főként azokét,
akiket senki sem szeret, akik nem szeretetre méltók.
Add meg nekem, hogy szeressek akkor is, amikor engem nem
szeretnek, add meg nekem, hogy szeressek,
amikor nem hiszek mások szeretetében.
Add meg nekem, hogy megértsem az eseményeket, s hogy úgy
éljek, mintha ma este meg kellene jelennem előtted.
Ó, Uram, tedd, hogy így legyen!

Hirdetések
Február 11-én, vasárnap 1730 órától kezdjük a Lourdes-i
kilencedet. A közös imádkozásra szeretettel hívom és várom a
Testvéreket. A lourdes-i imádság az esti szentmisék előtt van a
templomunkban hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken és
vasárnap.
Február 14-én Hamvazószerda. Szentmisék lesznek a
plébániatemplomban 800 órakor és 1800órai kezdettel. A
szentmisék keretében a hamvazás szertartásában részesítjük a
Testvéreket. Aki ezen a napon nem tud ebben részt venni, a
vasárnapi szentmiséken is megtartjuk a hamvazási szertartást.
Nagyböjt péntekjein 1715 órától keresztutat járunk. Szeretettel
kérem, hogy minél többen vállaljanak imádkozni egy-egy
keresztúti stációt.
Május 14-19-ig lesz az egyházközség nagy zarándoklata,
ezúttal Toscana-Umbriába, a szentek nyomában. A
zarándoklat csúcspontja Assisi lesz, Szent Ferenc híres és
kedvelt városa. Érintjük Firenzét, Pisát, Luccát, Sienát (Szent
Katalin városát), Casciát (Szent Rita városát), Al Vernát a
misztikus hegyek között, csaknem 1300 m magason, amely
Szent Ferenc igen kedvelt helye volt, itt kapta meg stigmáit.
Programunkat a mini állam, San Marino Köztársaság
fővárosában, San Marinóban zárjuk, a Titano-hegy tetején. A
zarándoklat költsége 6 nap/5 éjszakára félpanziós ellátással
(reggeli-vacsora) 99.000 Ft + 20 euró, amelyet a buszon kell majd
fizetni. Az első részletet, 50.000 Ft-ot március 15-ig kérem
befizetni a Plébánia Hivatalban. A programról bővebben nálam
lehet érdeklődni.
Hálásan köszönöm azok munkáját, akik az egyházközségi
bálunk szervezésében és lebonyolításában részt vettek.
Köszönöm a nagylelkű felajánlásokat, amelyek nélkül nem
tudtuk volna ilyen szinten megrendezni a bálunkat. Isten
fizesse meg mindenkinek, akik bármit is tettek, akár fizikálisan,
akár imádságok által kísértek és támogattak bennünket.
Sifter Gergő plébános
Római Katolikus Plébánia Hivatal 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 órakor
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
Február 12., hétfő 1800 Tab - Február 13., kedd 1800 Tab
Február 14., szerda 800 - 1800 Tab Hamvazószerda
Február 15., csüt. 1800 Tab - Február 16., péntek 1800 Tab
Február 17., szombat 700 Tab
Február 18., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
Február 19., hétfő 1800 Tab - Február 20., kedd 1800 Tab
Február 21., szerda 800 Tab – Február 22., csüt. 1800 Tab
Február 23., péntek 1800 Tab - 1715 - Keresztút
Február 24., szombat 700 Tab
Február 25., vasárnap:
800 Lulla – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800

