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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Boldogok, akik Isten útján járnak, * és törvényét követik.
Hirdetések
Február 23-án, vasárnap országos gyűjtés van a katolikus
iskolák javára, így adjuk majd adományainkat!
Az Egyházközség nagy zarándoklata 2020. március 17-24-ig
Dél- Itáliába lesz, 8 nap 7 éjszaka félpanziós ellátással. A
zarándoklat költsége 520 euró. Kérem, hogy akik jelentkeztek,
a teljes összeget (320 euro) fizessék be a plébánián február
végéig.
Előre hirdetem, hogy február 26-án 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 órakor és 1800
órakor. A szentmisék keretében a hamvazás szertartásában
részesítjük a Testvéreket, valamint vasárnap is.
Sifter Gergő h.esperes-plébános
Bruno Ferrero: Az öröm bűvköre
Nem is olyan régen egy földműves erőteljesen kopogott az egyik
kolostor ajtaján. Amikor a kapus testvér kinyitotta a nehéz
tölgyfaajtót, a gazda eléje tartott egy pompás, illatozó szőlőfürtöt.
–Aranyos portás testvér, tudod-e kinek akarom ajándékozni a
szőlőm legszebb fürtjét? - Talán az apát úrnak, vagy valakinek a
káptalanhoz tartozó atyák közül. - Tévedés, nem neki, hanem
neked! - Nekem? – A portás testvér elvörösödött örömében. –
Tényleg nekem akarod adni? - Természetesen, teneked. Amikor
nálad voltam, te mindig szeretettel és megértéssel fogadtál. Azt
akarom, hogy ez a szőlőfürt egy kis örömet okozzon. Az őszinte
és tettetés nélküli öröm, amely a barát arcán látszott, örömmel
töltötte el a szőlősgazdát is. A barát maga elé helyezte a
szőlőfürtöt és egész délután azt szemlélte. Ragyogóan szép fürt
volt. Egyszerre valami eszébe jutott: - Miért ne adjam oda a
szőlőfürtöt az apát úrnak, miért ne legyen neki is egy kis öröme?
Bevitte a szőlőfürtöt az apát cellájába. Az apát szemmel láthatólag
megörült az ajándéknak. Eszébe jutott, hogy a kolostorban van
egy idős beteg atya, aki biztosan örülne a szőlőnek. –Beviszem
neki a szőlőt, biztosan egészségére válik! Így történt, hogy a
szőlőfürt ismét gazdát cserélt. Azonban nem sokáig maradt a
beteg cellájában. Az elküldte a szakács testvérhez, aki egész nap a
tűzhely mellett áll, hátha örvendeni fog neki. A szakács sem
tartotta meg a fürt szőlőt, hanem tovább ajándékozta a sekrestyés
testvérnek, miért ne legyen neki is egy kis öröme. Ez a testvér
tovább adta a legfiatalabb barátnak, az pedig egy másiknak
ajándékozta oda, míg bezáródott a szeretetkör és a szőlő
visszakerült a portás testvérhez.
Gondolat:Ne várakozz arra, hogy más kezdje el a jó cselekedetet.
Pontosan neked kell még ma elkezdeni a szeretetkör kialakítását.
Néha elegendő egy kis szikra, hogy fellobbanjon a nagy tűz.
Elegendő a szeretet kis köre és a világ más színt ölt. A szeretet az
egyetlen kincs, amelyet elosztással is meg lehet sokszorozni. Az
egyetlen ajándék, amely növekszik, ha elveszel belőle.

Missziós Kereszt
AZ UTOLSÓ VACSORA PLÉBÁNIATEMPLOMBAN
2020. február. 24-27.
A MISSZIÓS KERESZT TABON
Február 24. hétfő
1400 óra: A kereszt fogadása
1700 óra: „Minden forrásom belőled fakad”
A missziós kereszt bemutatása
Szentmise - Mindenszentek litániájával
Február 25. kedd
1000 óra: Szentségkitétel
1000 -1700 óráig szentségimádás
1700 óra: Szentmise – Kereszthódolattal,
Mindenszentek litániájával
Február 26. Hamvazószerda
800 óra: Szentmise –hamvazással
900 -1400 óráig a kereszt látogatása,
megismertetése a katolikus iskola
és az állami iskola diákjaival.
1400 - 1700 óráig szentségimádás
1700 óra: Eucharisztikus keresztút
1730-órától A Rózsafüzér Társulat imádsága
1800 óra Szentmise
Február 27. csütörtök . A missziós Kereszt búcsúztatása
Ezúton tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy a Missziós
Kereszt minden nap 1830-ig látogatható.
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:
Február 17., hétfő 1800 Tab - Február 19., szerda 800 Tab
Február 21., péntek 1800 Tab – Február 22., szombat 700 Tab
Február 23., vasárnap:
800 Lulla – 930 Torvaj - Tab: 1100 és 1800
Február 24., hétfő 1800 Tab
Február 26.,:Hamvazószerda 800 és 1800Tab
Február 28., péntek 1800 Tab – Február 29., szombat 700 Tab
Március 1., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800 – Bábony: 1300
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.

