VII. évf.7. szám

2018. február 18.

Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Uram, minden utad irgalom és hűség, * azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják.

Ünnepek, emléknapok
Szent Péter apostol székfoglalásának
ünnepe.
A hagyomány szerint az első század derekán, 60 körül telepedett le
Péter apostol Rómában. Kezdettől fogva ő az Egyház egységének
jele. Az Egyház ma is Isten szeretetének és jelenlétének szentsége
a világban. Jézus azt mondta róla: a pokol kapui nem vesznek erőt
rajta. Korunk előszeretettel állítja pellengérre a hibákat, az emberi
gyöngeségeket, és nem vesz tudomást az értékekről. Vegyük észre
és keressük mindazt, ami szép és gazdagság Egyházunk életében!
Ami ferde, azt pedig igyekezzünk kiegyenesíteni, mindenekelőtt
pedig ápoljuk a reményt, amelyre talán a legnagyobb szüksége van
korunknak. Szent Péter apostol utóda legyen számunkra ebben
mindig példakép.
Szombat (február 24.):
Szent Mátyás apostol ünnepe
Csütörtök (február 22.):

Húzd ki a rossz hajtást
Réges-rég történt a következő eset.
Egy apa - hogy vásott fiát jobb útra térítse - egy bölcshöz fordult.
- Mester, vedd rá fiamat, hogy többé és jobbá váljon! Tudom,
hogy tehetséges, de mindebből nem sok látszik. A mester
magához rendelte a fiút. Sétálni indultak a hatalmas kertben. - Itt
van ez hajtás - mutatott a bölcs tanító egy fiatal növényre, amely
első leveleit nevelgette a napon. - Húzd ki! A fiú lehajolt és
erőlködés nélkül kirántotta a hajtást. Tovább mentek. A mester
most egy fejlettebb növényre mutatott. A fiú térdéig ért, szára már
fásodott. - Most húzd ki ezt! A fiú megszorította a növény szárát,
izmai megfeszültek és a gyökér engedett, kint volt ez is. Tovább
haladtak. A bölcs most egy olyan fácskára mutatott, amely már a
fiú derekáig ért. - Gyerünk! - szólt kérlelhetetlen határozottsággal.
- Húzd ki ezt is! A fiú minden erejét összeszedte. Sokáig rángatta
a kis fát, a tenyere is felsebesedett, de végül ő győzött. Recsegettropogott szegény növény, ahogy a kamasz kicsavarta a helyéből.
A tanító tovább sétált. Ezúttal egy megtermett fára mutatott rá,
ami szintén fiatal volt, de már jó kétszer olyan magas lehetett,
mint a fiú. - Húzd ki! - parancsolt a gyerekre. A kamasz azonban a
fejét rázta. - Nem lehet. Képtelenség megtenni. Ehhez nincs elég
erőm… Akkor a tanító elmosolyodott: - Azt, hogy az életedben
mennyire lehetsz sikeres, a szokásaid határozzák meg. A jó
szokások a csúcsig emelnek, a rossz szokások azonban romba
döntenek. A rossz szokások veszélyesek, ugyanúgy erősödnek az
idővel, mint a facsemeték. Ha időben észreveszed őket, még meg
tudsz tőlük szabadulni. Az idő előre haladtával azonban ez egyre
nehezebb és nehezebb lesz. Figyelj hát oda a rossz szokásaidra,
nehogy úgy járj, mint ezzel a növendékfával. Nehogy ne maradjon
erőd a változtatáshoz. A fiú megértette a leckét. Megszabadult
azoktól a szokásaitól, amelyek apját aggodalommal töltötték el. A
tanítás hatására boldog és teljes életet élt.
Gondolat: Elkezdődött a nagyböjt! A legjobb alkalom arra, hogy
kigyomláljuk, kivágjuk kertünkből, lelkünkből mindazt, ami nem
odavaló, ami elválaszt Jézustól.
Mi az, amit Ön a legszívesebben kigyomlálna a saját életéből?
Nos, hogyan kezd hozzá?
Azonban elsősorban ne a negatív tulajdonságaira fókuszáljon
(mert akkor saját magával foglalkozik), hanem inkább Istenre
fordítsa tekintetét!
forrás: internet, Laudetur

Hirdetések
Február 25-én, vasárnap országos gyűjtés van a katolikus
iskolák javára, így adjuk majd adományainkat.
A lourdes-i imádság az esti szentmisék előtt, 17 30-tól van a
templomunkban hétfőn, kedden, csütörtökön és vasárnap. A
közös imádkozásra szeretettel hívom és várom a Testvéreket.
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.
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 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
Február 26., hétfő 1800 Tab - Február 27., kedd 1800 Tab
Február 28., szerda 800 - Március 1., csüt. 1800 Tab
Március 2., péntek 1800 Tab - 1715 Keresztút
Március 3., szombat 700 Tab
Március 4., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – - Tab: 1100 és 1800 – 1300 Bábony
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
-Templomainkban a szentmisék után
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
-Átutalással, nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő
számlaszámra: 11743112-20002059-00000000. A közlemény
rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az
adott évet.

