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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Világosságom az Isten, * üdvözít engem.
Ünnepek és emléknapok
Kedd (január 28.):
Péntek (január 31.):

Aquinói Szent Tamás áldozópap és
egyháztanító emléknapja
Bosco Szent János áldozópap
emléknapja

Hirdetések
Február 1-jén, szombaton 900 órától bontjuk le a templomunk
karácsonyi díszítését. A férfierőt már 900 órára kérem, hogy
jöjjenek segíteni. Majd ez után 1000 órától kérem az
asszonyokat, hogy a takarításban szíveskedjenek segíteni.
Február 2-án, vasárnap Gyertyaszentelő Boldogasszony
ünnepe. A szentmise keretében gyertyaszentelést végzünk. Kérem
a Testvéreket, a szentmisére gyertyákat hozzanak magukkal!
Február 2-án, vasárnap minden szentmisében Balázsáldásban részesítjük a Testvéreket. Szent Balázs püspök és
vértanú közbenjárását kérjük a torok és minden egyéb más
betegségben.
Egyházközségi bálunkra cégek és magánszemélyek tombola
felajánlását várjuk, amelyeket leadhatnak a plébánia
hivatalban a jövő héten. Előre is köszönjük a szervezők
nevében.
Február 8-án, szombaton tartjuk a VII. Egyházközségi
bálunkat, amely 1730 órakor szentmisével kezdődik, amely
előesti szentmise, így érvényes vasárnapra is. Majd átvonulunk
a bál helyszínére, az állami iskola ebédlőjébe. (Virág utca 12.)
Kérjük, hogy italokat ne hozzanak be magukkal!!!
Előre hirdetem, hogy február 14-én, pénteken Szent Bálint
Valentin vértanú ünnepéhez kapcsolódva 1800 órára
szerelmesek miséjére hívom és várom a házaspárokat,
jegyespárokat. Értük imádkozunk, majd a szentmise végén
külön áldásban részesülnek, és kis ajándékkal kedveskedünk
nekik. Apostolkodjunk ez ügyben, hívjunk másokat is, hogy ez
ne csak egy Amerikából érkezett, felkapott dolog legyen, hanem
hűségük közös ünnepe. A körülbelüli létszám miatt kérem,
iratkozzanak fel, vagy jelentkezzenek a szentmisék előtt és
után a sekrestyében vagy a plébánia elérhetőségein.
Az Egyházközség nagy zarándoklata 2020. március 17-24-ig
Dél-Itáliába lesz, 8 nap 7 éjszaka félpanziós ellátással. A
zarándoklat költsége 520 euró. A részletes program a
hirdetőtáblán, a plébánia honlapján és facebook oldalán olvasható.
Előlegként a 200 eurót január 31-ig kérem befizetni a plébánián.
A képviselőtestület 2020-tól az egyházi hozzájárulás összegét
5000 Ft-ra emelte. Kérem a testvéreket, az idei évtől így
fizessék be. A szentmisék rendjét 2020. február 3-tól a
következőképpen módosítom: hétfő 1800 óra, szerda 800 óra,
péntek 1800 óra, és szombat 700 óra. Kedden és csütörtökön
nem lesznek szentmisék a plébániatemplomban, kivéve a
gyászmiséket!
Sifter Gergő h.esperes-plébános

A boldogtalan teknősbéka
Egy távoli völgyben esett az eső. Úgy zuhogott, hogy a környék
mezője víz alá került. Ha így folytatódik, kis idő múlva csak a
hegyek csúcsai fognak látszani. Nyöszörgő sírás hallatszott. Egy
teknősbéka volt. A világ leglassúbb és legboldogtalanabb állata. –
Mit pityeregsz? – sziszegte felé egy fölötte elröpülő liba. –
Megfulladok! – sopánkodott a teknősbéka. –Neked könnyű. Te
tudsz repülni. Az én lábaim olyan rövidek, egy egész hónapra van
szükségem, hogy felérjek a hegyekbe! – Sok a szöveg – válaszolta
a liba. – Szólok a nővéremnek és kettesben felröpülünk veled a
hegyekbe. Amikor a két liba visszatért, a víz már olyan magasan
volt, hogy csaknem a teknősbéka fejéig ért. Közelébe repültek és
egy kis ágat tartottak csőreikben. A teknősbéka belekapaszkodott
és a két liba erős szárnycsapásokkal, minden nehézség nélkül
felkapta a kétségbeesett kis állatot. Sebesen repültek a széles
vizek felett és megérkeztek a hegyvidékre, ahol a teknősbékák
törzse már gyülekezett. Az ott lévők ugyanis, látván az árvizet,
lassú, de kitartó mászással már előbb megindultak a hegyek felé.
Nagy volt az öröm, mikor látták, hogy a két madár könnyedén
fölrepítette hozzájuk a leglassúbb és legboldogtalanabb
teknősbékát. Hangosan üdvözölték és megéljenezték őket. Ünnep
volt számukra, hogy az esetlen kis testvérke visszatért hozzájuk.
- Éljenek a megmentő libák, legyen boldog minden napjuk, mert
megsegítettek bennünket! – A leglassúbb állatka még a levegőben
volt. Meglepődött társai, a gyorsabb teknősbékák éljenzésén és ő
is csatlakozott hozzájuk: - Hipp, hipp, hurrá!…- és utána –
aaaaaah!
Gondolat: A száj megfékezése erős jellemre vall. Ennek hiánya a
boldogtalan teknősbéka életébe került. – „Az ellenben, ami
elhagyja a szájat, a szívből származik, s ez az, ami beszennyezi az
embert.” (Mt 15,18)
Bruno Ferrero

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
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:
Január 27., hétfő.:1800 Tab - Január 28., kedd: 1800 Tab
Január 29., szerda: 800 Tab – Január 30., csütörtök.:1800 Tab
Január 31., péntek: 1800 Tab - Február 1., szombat.: 700 Tab
Február 2., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800 – Bábony:1300
Február 3., hétfő 1800 Tab - Február 5., szerda 800 Tab
Február 7., péntek 1800 Tab – Február 8., szombat 700 Tab
Február 9., 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.)
-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.

