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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Mennyire jólesik nékem, * téged, Uram, hálával dicsérnem.
Ünnepek, emléknapok
Szerda (március 6.):
HAMVAZÓSZERDA
SZIGORÚ BÖJTI NAP
Hirdetések
Március 6-án, szerdán hamvazószerda, szigorú böjti nap. Az
egyházi előírások szerint a 18 és 60 év közöttiek csak
háromszor ehetnek, és egyszer lakhatnak jól, illetve húst nem
vehetnek magukhoz. Az ital, hacsak nem étel jellegű (pl. tej,
leves), nem szegi meg a böjtöt. A főétkezés áthelyezhető a
megszokottól eltérő időpontra is. Fel vannak mentve a betegek, a
terhes és szoptató anyák, akik egy étkezés alkalmával csak
keveset fogyaszthatnak, a koldusok, a megerőltető munkát
végzők, az utazók, és azok a szellemi dolgozók, akiket a böjt
akadályozna kötelességük teljesítésében. Ezzel a nappal
megkezdjük
az
előkészületünket
Krisztus
Urunk
szenvedésének és feltámadásának méltó megünneplésére.
Szentmisék lesznek a plébániatemplomban 800 és 1800 órai
kezdettel. A szerdai és a vasárnapi szentmisék keretében is
részesítjük a hamvazás szertartásában a Testvéreket.
Nagyböjt péntekjein 1715 órától keresztutat járunk. Kérem,
hogy minél többen vállaljanak el felolvasni egy-egy keresztúti
elmélkedést. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket.
Húsvéti virágokra szánt adományaikat szíves fogadjuk a
kihelyezett perselyben az újságos polcnál illetve a sekrestyében. A
Jó Isten fizessen vissza mindenkinek érte százszorosan.
Szeretettel kérem a Testvéreket, jelentkezzenek Passió
éneklésére a kántor úrnál. Nem elfelejtve, ez egy szép
szolgálat, mert aki énekel, az kétszeresen imádkozik.
Sifter Gergő plébános

meccsre.
Azt mondta, hogy mellőle szaladt el az öccse. Csak ezt az egyet
hazudta.
Telt-múlt az idő, mindenki elfelejtette már az esetet, a kistestvér is
meggyógyult, de Fülöp attól a naptól fogva egészen más lett. Az
édesanyja hiába hívta, hogy menjen a templomba, nem ment.
Hiába mondta, hogy olvassa a Bibliát, imádkozzanak együtt.
Többször kérlelte, legyen vele őszinte, mert látta, hogy emészti
valami Fülöpöt.
Egyszer ott ült az édesanyja mellett, aki simogatta a fejét és úgy
kérlelte:
- Fülöp, mondd el mi bánt, bármi legyen is az, légy őszinte,
mondd el.
A szavak már a torkán voltak, kezdte volna mondani, de megint
megkeményítette magát - nem, ezt nem lehet.
Fülöpből idővel tudós lett. Megnősült, gyermekei születtek és egy
nap az íróasztalnál találták - főbe lőtte magát.
A lelkiismeret! Pedig csak egy szavába került volna. Csak egyszer
kellett volna kimondani, hogy ő volt a baleset oka.
Ön mikor gyónt utoljára?
A gyónás az, amikor Ön is könnyíthet a lelkiismeretén! Ez Isten
nagy-nagy ajándéka! Használja ezt a kegyelmet, amikor csak
tudja!
forrás: internet
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A lelkiismeret szava
A bűn súlyos büntetése a lelkiismeret szava. Talán rosszabb, mint
a gyakorlati élet büntetése. Nincs rettenetesebb, mint a
lelkiismeret gyötrelme.
A történet egy kisfiúról szól, akit Fülöpnek hívtak. Volt egy
kistestvére, akit az édesanyja rábízott. Elment a boltba és
megkérte Fülöpöt, vigyázzon a kistestvérére. Kimehettek együtt a
parkba játszani, de vigyáznia kellett Fülöpnek öccsére, mellette
kellett maradnia. Amikor a gyerekek ott játszottak a homokban,
odajött Fülöp barátja és azt mondta neki:
- Fülöp! Nagyszerű meccs van a parkban, az út túloldalán, gyere
át egy kicsit, nézzük együtt!
Fülöp azt gondolta, olyan jól eljátszik az öccse, észre sem veszi,
ha átszalad.
A meccs érdekes volt, egyik gólt a másik után lőtték és teljesen
elfeledkezett az öccséről. Egészen addig, amikor sikoltást,
fékcsikorgást hallott.
A kistestvére át akart szaladni az úttesten - mert egy kutya jött a
parkba, amitől megijedt - és a villamos elütötte.
Fülöp, amikor meglátta, mi történt, mint az őrült szaladt el, hogy ő
soha többé nem megy haza. Végül késő este mégis hazament. Az
édesanyja megölelte és ezt mondta neki:
- Csakhogy itt vagy kisfiam, már azt hittük, veled is baj történt.
Tudod mi történt az öcséddel?
Fülöp elmondott mindent, csak egyet hallgatott el, hogy elment a

Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise és szertartásrend:
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 Keresztút1800 szentmise Tab
Március 9., szombat 700
Március 10., vasárnap:
800:Lulla – 930: Torvaj - Tab: 1100 és 1800
Március 11., hétfő 1800 Tab – Március 12., kedd 1800 Tab
Március 13., szerda 800 Tab – Március 14., csüt. 1800 Tab
Március 15., péntek 1715 Keresztút - 1800 szentmise Tab
Március 16., szombat 700
Március 17., vasárnap:
800:Sérsekszőlős – 930: Zala - 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.

