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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Ragadjon ínyemhez a nyelvem, * ha nem emlékezem meg rólad.
Hirdetések

Előre hirdetem, hogy március 18-án, vasárnap országos gyűjtés
lesz a Szentföld javára. Így adjuk majd adományainkat.
Nagyböjt péntekjein 1715 órától keresztutat járunk. Szeretettel
hívom és várom a Testvéreket. valamint, hogy minél többen
vállaljanak imádkozni egy-egy keresztúti stációt. A keresztút alatt
gyónási lehetőséget biztosítunk.
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.
Előre hirdetem, hogy március 19-én, hétfőn Tabon tartjuk a
fiatal papok találkozóját. 1100 órakor kezdődik az ünnepi
szentmise. Ez a nap lesz egyben a katolikus iskola lelkinapja is
húsvétra készülve. Kérem a Testvéreket, akinek van lehetősége,
egy kis süteménnyel, illetve rágcsálnivalóval szíveskedjen
segíteni, hogy az atyákat méltó módon vendégül láthassuk,
amelyet előre is hálásan köszönök.
Március 19-én, hétfőn kezdődik a nagyböjti 3 napos
lelkigyakorlatunk a 1800 órakor kezdődő szentmisék
keretében, amely előtt 1730 órától gyónási alkalmat biztosítunk. A
lelkigyakorlat vezetésére Menyhárt János szurdokpüspöki
plébános atyát kértem fel a Váci Egyházmegyéből. Kérem,
apostolkodjunk ez ügyben, hogy minél nagyobb számban együtt
lehessünk, felkészülve legnagyobb ünnepünkre, a Húsvétra.
Húsvéti virágokra szánt adományaikat szíves fogadjuk a
kihelyezett perselyben az újságos polcnál illetve a sekrestyében. A
Jó Isten fizessen vissza mindenkinek érte százszorosan.
Március 4-11-ig az előző évhez hasonlóan tartós élelmiszereket
gyűjtünk rászoruló embertársainknak. Adományaikat a
Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. Ha ezt
mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a
templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az
irgalmas Jézus példáját követve.
Szeretettel kérem a Testvéreket, jelentkezzenek Passió éneklésére
a kántor úrnál. Nem elfelejtve, ez egy szép szolgálat, mert aki
énekel, az kétszeresen imádkozik.
Előre hirdetem, hogy március 13-án, kedden Lullán 1800
órától gyóntatás, majd 1830 órakor szentmise lesz, húsvétra
készülve.
Sifter Gergő plébános
Nagyböjti gondolatok
Ezek után kiment, s meglátott egy Lévi nevű vámost, amint a
vámnál ült. Felszólította: „Kövess engem!” Az felállt, és mindenét
otthagyva követte őt. (Lk 5,27-28)
Húh, ez nem semmi. Ez egy radikális elköteleződés Jézus mellett,
ahogy Lévi is tette: felállt és követte.
Kész vagyok azonnal válaszolni, ha az Úr szólít? Sokszor annyira

nem figyelek Rá! Annyira a magam gondolatai, problémái kötnek
le, hogy észre sem veszem, hogy közben segíteni akar, vezet, szól
hozzám. Gyakran csak utólag veszem észre, hogy mellettem volt
egy-egy helyzetben, de én mással voltam elfoglalva. Szerintem
ezért van szükség a folyamatos megtérésre. Ha imádságban, egy
kis csöndben ráhangolódom, szól. Én valahogy a természetben
tudok igazán Istenre hangolódni, más a szentmisében. És Ön?
Szeretettel ajánlom imádság gyanánt Pio atya áldozás utáni
imáját:
Maradj velem, Uram, mert szükségem van rá, hogy jelen legyél,
hogy el ne feledjelek. Tudod, milyen könnyen elhanyagollak.
Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, és szükségem van az
erődre, hogy ne bukjam el olyan gyakran.
Maradj velem, Uram, mert te vagy az életem, és nélküled nincs
bennem szenvedély.
Maradj velem, Uram, mert te vagy világosságom, s nélküled
sötétség borul rám.
Maradj velem, Uram, hogy megmutasd akaratodat.
Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat, és kövesselek téged.
Maradj velem, Uram, mert szeretnélek nagyon szeretni, és mindig
a te társaságodban maradni.
Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád.
Maradj velem, Uram, mert akármilyen szegényes is a lelkem, azt
szeretném, hogy téged vigasztaló hely legyen, a szeretet fészke.
Ámen.
TIPP: Esetleg gyakrabban érdemes elmenni szentmisére, hogy a
szentáldozásban – Pio atyához hasonlóan – újra megerősödjek,
újra megtérjek. Több időt szánni a csendre!
forrás: Laudetur, internet
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Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
Március 12., hétfő 1800 Tab – Március 13., kedd 1800 Tab
Március 14., szerda 800 - Március 15., csüt. 1800 Tab
Március 16., péntek 1800 Tab - 1715 Keresztút
Március 17., szombat 700 Tab
Március 18., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
Március 19., hétfő 1800 Tab – Március 20., kedd 1800 Tab
Március 21., szerda 800 Tab – Március 22., csüt. 1800 Tab
Március 23., péntek 1800 Tab - 1715 - Keresztút
Március 24., szombat 700 Tab
Március 25., vasárnap:
800 Lulla – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800
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.

