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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk, * könyörületre hajlik a szíve.
Szent Péter apostol székfoglalása
Hirdetések
Március 1-jén elsőpéntek, délelőtt a betegeket látogatását és
gyóntatását végzem, majd este 1715 órától gyónási alkalom,
majd 1800 órakor pedig szentmise lesz.
Sifter Gergő plébános

Az imák közelebb hozzák Istent az emberekhez?
A legenda szerint egy hosszabb ideig tartó reggeli imádság után a
kolostor egyik novíciusa megkérdezte az apátot:
- Az imák közelebb hozzák Istent az emberekhez?
- Egy kérdéssel válaszolok - felelte az apát. - Imádságaid hatására
kel-e fel a Nap holnap reggel?
- Dehogyis! A Nap azért kel fel, mert egy egyetemes törvénynek
engedelmeskedik!
- Nos, ez a válasz a kérdésedre: Isten közel van hozzánk,
függetlenül attól, hogy imádkozunk-e.
A novícius felháborodott.
- Azt mondja tehát, hogy fölöslegesek az imáink?
- Ha a Nap feljövetelére gondolsz, teljességgel alaptalan. De ha
nem kelsz föl korán, soha nem látod meg a felkelő Napot. Ha nem
imádkozol, noha Isten mindig közel van mindannyiunkhoz, soha
nem veszed észre a jelenlétét.
Ragadjunk meg minden alkalmat a nap során, amikor szólhatunk
Istenhez!
Rövid fohász a munka, tanulás, főzés megkezdése előtt.
Kávé, tea kortyolgatása közben hálát adhatunk az addig kapott
erőért.
Úton a munkahely, az iskola, a bolt felé is imádkozhatunk saját
szavainkkal.
Megköszönhetjük a napsütést vagy éppen azt, hogy nem estünk el
a csúszós úton.
Ezen a héten, minden este számolja össze, hogy aznap hányszor
sikerült legalább egy kis fohásszal Istenhez fordulni!
Vajon emelkedni fog a szám?
Istenem!
Hozzád kiáltok reggel.
Segíts imádkozni és rendezni gondolataimat,
mert egyedül képtelen vagyok rá.
Bennem sötét van, de Nálad világosság van.
Én egyedül vagyok, de Te nem felejtesz el.
Én elcsüggedek, de Te kitartó vagy.
Én nem értem utaidat, de Te tudod, mi az én utam.
Mennyei Atyám, hálát adok és dicsérlek az éjszaka nyugalmáért,
az új napért,
Életemben megtapasztalt minden jóságodért, és hűségedért.
Sok jót tettél velem.
Hadd fogadjam el a nehezet is a Te kezedből!
Te nem raksz rám több terhet, mint amennyit el tudok hordozni.
Te a gyermekeidnek mindent javára fordítasz.
Dietrich Bonhoeffer
forrás: internet

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 – minden gyöngesége és
nehézkessége ellenére – 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. A IV. századtól
kezdve ünneplik ezt az ünnepet az Egyház egységének
kifejezésére. Péterre, a kősziklára épül az Egyház, de Jézus
Krisztus az, aki kősziklává tette Pétert, és aki kegyelmével erősíti
ma is Egyházát. Vele akarunk találkozni mai szentmisénkben is.
Urunk, Jézus Krisztus Szent Péter apostolnak ígérte meg: "Te
Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat." Péter
apostol, amikor az angyal segítségével csodálatos módon
megszabadult Heródes király börtönéből, megerősítette a
jeruzsálemi híveket, és "más helyre" távozott. A szíriai
Antiochiában akkor már sok hívő volt, és az ő első püspökük lett
Szent Péter. Antiochiai székfoglalását ünnepeljük a mai napon.
Ott nevezték először a Krisztus-hívőket keresztényeknek.
forrás: plébánia net

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:
Február 25., hétfő 1800 Tab – Február 26., kedd 1800 Tab
Február 27., szerda 800 Tab – Február 28., csüt. 1800 Tab
Március 1., péntek 1800 Tab – Március 2., szombat 700
Március 3., vasárnap:
800:Sérsekszőlős – 930: Zala - Tab: 1100 és 1800 - 1300 Bábony
Március 4., hétfő 1800 Tab – Március 5., kedd 1800 Tab
Március 6., szerda 800 és 1800Tab Hamvazószerda
Március 7., csüt. 1800 Tab
Március 8., péntek 1715 Keresztút - 1800 szentmise Tab
Március 9., szombat 700
Március 10., vasárnap:
800:Lulla – 930: Torvaj - Tab: 1100 és 1800
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
-Templomainkban a szentmisék után
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
Új neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab
-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő
számlaszámra:CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 A
közlemény rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”,
valamint az adott évet.

