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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 szíve.
Hirdetések
Február 24-én, hétfőn érkezik a Plébániatemplomba az
Eucharisztikus Kongresszus keresztje, ismertebb nevén a
Missziós kereszt, amely magyar szentek és boldogok ereklyéit
foglalja magában. A kereszt köré programokat szervezünk.
25-én, kedden egész napos csendes szentségimádás lesz 1000
órától, ezért kérem a híveket, hogy egy-egy órát vállaljanak az
Úr Jézus jelenlétében a kereszt mellett 1700 óráig. Iratkozzunk
fel a sekrestyében. Majd 1700 órakor kezdődnek a közös
programok és a szentmise. Február 26-án, szerdán, amely
Hamvazószerda is, reggel 8 órakor lesz szentmise, majd egész
nap a katolikus és az állami iskola diákjai érkeznek, délután
1400-1700 óráig kérek állandó jelenlétet a kereszt mellé. Aki
szintén vállalna egy-egy órát, kérem, iratkozzon fel a
sekrestyében. 1700 órakor kezdődnek a közös programok,
majd 1800 órakor szentmise. A Missziós kereszt 27-én megy
tovább.
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.
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 euró) fizessék be a plébánián február
végéig.
Sifter Gergő h.esperes-plébános

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: 06-30/785-1060
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

II. János Pál pápa: Mosolyod
Mosolyod, mely szívből fakad, aranyozza be arcodat!
Mosolyod nem kerül pénzbe, mégis sokat ér testvéred szemében.
Gazdagítja azt, aki kapja, s nem lesz szegényebb az sem, aki adja.
Pillanatig tart csupán, De örök nyomot hagy maga után.
Senki sem oly gazdag, hogy nélkülözni tudná,
És senki sem oly szegény, hogy meg nem érdemelné.
Az igaz barátság látható jele, hintsd be a világot egészen vele.
Mosolyod: nyugalom a megfáradottnak,
Bátorság a csüggedőnek, vigasztalás a szomorkodónak.
Mosolyod értékes, nagyon nagy jó,
De semmiért meg nem vásárolható.
Kölcsönözni nem lehet, ellopni sem,
Mert csak abban a percben van értéke,
Amelyben arcodon megjelen'.
És, ha ezután olyannal találkozol,
Aki nem sugározza a várt mosolyt,
Légy nagylelkű, s a magadét add,
Mert senkinek sincs nagyobb szüksége mosolyra,
Mint annak, aki azt másnak adni nem tudja.

Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise és szertartásrend:
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
Március 2., hétfő 1800 Tab – Március 4., szerda 800 Tab
Március 6., péntek 1800 Tab – Március 7., szombat 700 Tab
Március 8., 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.

