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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.
Ünnepek, emléknapok
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe
A Boldogságos Szűz Mária
bemutatása a templomban emléknap
Csütörtök (nov. 22.):
Szent Cecília szűz és vértanú
emléknapja
Szombat (november 24.): Dung-Lac Szent András áldozópap
és társai vértanúk emléknapja
Hétfő (november 19.):
Szerda (november 21.):

Hirdetések
November 25-én, vasárnap országos gyűjtés van a Karitász
javára, amely adományokkal a rászorulókat támogatja
Anyaszentegyházunk.
Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, Keresztény
Élet illetve Adoremus újságokat előfizetni, szíveskedjenek
jelezni a sekrestyében vagy a plébánián november végéig.
Újság- előfizetést a jövő évre – mint idén is – csak a teljes díj
befizetésével áll módunkban elfogadni. Az éves díjakról
hamarosan tájékoztatom a Testvéreket.
Előre hirdetem, hogy Dr. Vajda Péter úti beszámolója az El
Caminón töltött 6 hétről 2018. november 24-én, szombaton
1700 órától lesz a plébániatemplomban. Szeretettel hívjuk és
várjuk az érdeklődőket!
Szent Erzsébet ünnepéhez kötődően megalapítottam a Tabi
Plébánia Karitász szervezetét. Az alapítással kapcsolatos
teendőkkel, valamint a Karitász helyi csoportjának vezetésével
Dr. Vajda Pétert bíztam meg. Az alapítást 2018. november 17-én,
Feketéné Szabó Márta az egyházmegye Karitászigazgatója
végezte.
Előre hirdetem, hogy november 25-én, Krisztus Király
vasárnapja lesz, az egyházi év utolsó vasárnapja. Ezen a napon
a szentmise végén ünnepélyesen kitesszük az Oltáriszentséget,
elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát a felajánló könyörgéssel
együtt. Akik ezen az ájtatosságon részt vesznek, teljes búcsút
nyerhetnek a szokott feltételekkel.
Adventi zenei áhítatok lesznek a testvéregyházakkal együtt
szombatonként 1700 órától a templomokban. Ezen alkalmak
előtt a város főterén ökumenikus gyertyagyújtás lesz 1630-tól,
majd közösen vonulunk az áhítatok helyszínére. Az első zenei
áhítatra december 1-jén, szombaton kerül sor a református
templomban. Tiszteljük meg egymást, intézzük úgy, hogy ezen
alkalmakon részt tudjunk venni!
Sifter Gergő plébános

Ima
A reggel csendje Hozzád hív, Uram, hogy hálát adjak, megpihent
ez a fáradt szív, s most örvend az új napnak.
Te őrizted az álmomat, és adtál békességet, erőmet Te újítottad,
hogy kövesselek Téged.
Tiéd, Uram, ez a világ, Tiéd itt mind az élet, Te hordozod a nap
gondját, a Te szent kezed éltet.
Vezess engem ma utadon, hogy tetszésedre éljek, s ha kísértés a
rosszra von, oltalmat Tőled kérjek.
Mint gyermeked, szeresselek, hallgassak mindig szódra, szívembe
zárjam beszéded, legyen forrás a jóra!
Ámen.
Thomas Merton

10 elhatározás a mai napra
Gondolatok, tanácsok arra vonatkozóan, miként tudja napjait
értékesebben eltölteni. Mire figyeljen oda kapcsolataiban,
cselekedeteiben, akár gondolataiban is, hogy szebb,
gyümölcsözőbb legyen az élete.
1. A mai napon (is) igyekszem elérni, hogy ne akarjam egyszerre
megoldani életem összes problémáját.
2. A mai napon senkit sem akarok kritizálni, kijavítani vagy
megjavítani, csakis magamat.
3. Ma (is) igyekszem kerülni, hogy csak a magam gondjaival
foglalkozzam. Inkább arra törekszem, hogy figyeljek a másik
emberre.
4. A mai napon (is) akarok alkalmazkodni a körülményekhez
anélkül, hogy a körülményeket változtatnám meg kívánságom
szerint.
5. Ma (is) ügyelek arra, hogy öt-tíz percet olyan olvasmányra
fordítsak, ami saját lelki életemhez szükséges. Például a Szentírás
vagy más értékes lelki könyv.
6. Ma (is) teszek valami olyan jót, amihez semmi kedvem sincs de nem mondom el senkinek.
7. Ma (is) figyelek nagyon arra, hogy ha bántanak, senki se vegye
észre rajtam.
8. A mai napon (is) észre akarom venni mások szükségét, és
lehetőségemhez mérten segíteni.
9. Ma (is) akarok szilárdan hinni az Isteni Gondviselésben, amely
vezet engem, még ha a körülmények az ellenkezőjét igazolják is.
10. A mai napon (se) nem szabad aggodalmaskodnom, hinnem
kell minden szépben és jóban, és gondolnom se szabad olyasmire,
ami elkedvetleníthetne.
forrás: internet, Laudetur

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.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
November 19., hétfő 1800 Tab – November 20., kedd 1800 Tab
November 21., szerda 800 Tab – November 22., csüt. 1800 Tab
November 23., péntek 1800 Tab –November 24, szombat 700 Tab
November 25., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
November 26., hétfő 1800 Tab –November 27., kedd 1800 Tab
November 28., szerda 800 Tab – November 29., csüt. 1800 Tab
November 30., pén. 1800 Tab – December. 1., szomb. 700 Tab
December 2., vasárnap:
800 Lulla – 930 Torvaj - 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.

