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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Hozzád emelem a lelkem, * én Uram, Istenem.
Ünnepek, emléknapok
Hétfő (december 3.):
Xavéri Szent Ferenc áldozópap
emléknapja
Péntek (december 7.):
Szent Ambrus püspök és
egyháztanító emléknapja
Szombat (dec.r 8.):
A Boldogságos Szűz Mária
Szeplőtelen Fogantatásának főünnepe
Hirdetések
Adventi időben a szentmisék rendje a következőképpen
változik. Hétfőn 600 óra (rorátés szentmise), kedden 600 óra
(rorátés szentmise), szerda 800 óra, csütörtökön 600 óra (rorátés
szentmise), pénteken 1800 óra, és szombaton 600 órakor (rorátés
szentmise).
Advent minden szombatján 1630 órától a város főterén
ökumenikus gyertyagyújtás lesz.
Adventi zenei áhítatok lesznek a testvéregyházakkal együtt
szombatonként délután 1700 órától a templomokban. A
második alkalomra december 8-án, szombaton kerül sor az
evangélikus
templomban,
a
Tabi
Fúvószenekar
közreműködésével. Adventi gondolatokat hirdet Sándor Zoltán
református lelkipásztor. Tiszteljük meg egymást, intézzük úgy,
hogy ezen alkalmakon részt tudjunk venni!
Templomunk karácsony előtti nagytakarítása december 8-án,
szombaton lesz 1330 órai kezdettel. Nagyon kérem, hogy aki
tud, segítsen.
Karácsonyi virágokra szánt adományaikat köszönettel
fogadjuk a kihelyezett perselyben, vagy a sekrestyében.
Előre hirdetem, hogy december 9-én, vasárnap Sérsekszőlősön
730órától gyóntatás, 800 órakor szentmise lesz. Lullán
december 11-én, kedden 1630-tól gyóntatás majd szentmise.
Zalán december 11-én, kedden 1745 órától gyóntatás, utána
szentmise lesz. A többi faluban csak a szentmisék előtt lesz
gyónási alkalom.
Szeretettel közlöm a Kedves Testvérekkel, akik az idei évben
még nem rendezték az egyházi hozzájárulásukat, ezt
megtehetik a szentmisék előtt és után a sekrestyében, illetve a
plébánián hivatali időben.
Sifter Gergő plébános

Újra Advent
Az első karácsonyra a mennyei Atya készített szállást, barlangot a
születendő Fiának. Az idei karácsonyra mi készítsünk neki kedves
otthont. Az otthon első tulajdonsága legyen a tisztaság.
Minden tékozló fiút hazavár ebben az évben is a mennyei Atya.
Örökségének minden kincsét eldorbézolta az evangéliumi ifjú. Már
ruhája is rongyos, átitatva a disznók bűzével. Eszébe jut az apja.
Hazaindul. A fogadtatás: fürdő, tiszta ruha, gyűrű, lakoma,
megbocsátás. A "halott fiú" feltámadt.
Vajon a mi lelkünk tiszta-e?
A megszentelő kegyelembe öltözött-e?
Mocskos bűneink, Istenhez nem méltó tetteink, szavaink,
gondolataink, mulasztásaink disznó bűze nem csúfítja e el lelkünk
otthonát, ahova érkezni akar Testvérünk, az Isten Fia? Az irgalmas
Isten vár a bűnbocsánat szentségében. Olyan kedves Jézusnak a
tiszta "szoba" illata, a hozzá méltó otthon. De most ne csak egy

szokványos "rutin" gyónás legyen, hanem egy igazi nagytakarítás,
amikor a régóta rejtett szemeteket is kidobjuk.
Az otthon másik fontos tulajdonsága, hogy a téli hidegben
kellemes meleg legyen. Karácsonyra szokták mondani, hogy a
szeretet ünnepe. És mégis oly sok veszekedés, harag, bosszantás
és bosszankodás napja szokott lenni sok helyen. Ajándék,
megszokásból, lehetőleg a legolcsóbb, vagy legalábbis annyit
érjen, amennyit a másik fog adni. Fénylő fa és hideg szívek. Ez a
"ház" nem lehet otthona a betérni vágyó betlehemi Gyermeknek.
Feledni kell a megbántásnak vélt szavakat, jóvátenni kell a mi
darabosságainkat. Kicsi és nagy, idős vagy fiatal a lakásunkban
szívünk melegét kapja. Szóban, ajándékban, figyelmességben,
türelemben.
De ha már a falak kihűltek előbb, nem elég csak karácsony este
begyújtani. Az előző hetek hidegét fogják sugározni. Mind a négy
héten át kell a szeretet melegével otthont teremteni. Jó, ha nem
csak lakásunkat fűtjük. Mondják, hogy épp ezen az ünnepen van a
legtöbb öngyilkos, mert a hideg világban nem kapnak kis meleget.
Olyan jó lenne a mi szeretet-fűtésünkkel rájuk is gondolni. Hiszen
az evangéliumban olvassuk Jézus szavait: Bármit tesztek egynek
az emberek közül, nekem teszitek.
Végül a Jézusnak készített otthon nem lehet éppen Jézust
nélkülöző. Szentáldozásunkkal hozzuk haza, imáinkkal mutassuk,
tudjuk, hogy itt van. Köszöntsük, becézzük. Mária szeretetét
próbáljuk utánozni, hogy igazi karácsonya legyen Neki is, nekünk
is. Így lesz szép az ünnepünk.
forrás: internet

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:
December 3., hétfő 600 Tab – December 4., kedd 600 Tab
December 5., szerda 800 Tab – December 6., csüt. 600 Tab
December 7., péntek 1800 Tab –December 8, szombat 600 Tab
December 9., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
December 10., hétfő 600 Tab – December 11., kedd 600 Tab
December 12., szerda 800 Tab – December 13., csüt. 600 Tab
December 14., péntek 1800 Tab –December 15, szombat 600 Tab
December 16., vasárnap:
800 Lulla – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800
A hétfői, keddi, csütörtöki és szombati mise rorátés szentmise.
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.

