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Az Úr nékem pásztorom,
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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!
Adventi gondolatok
November 29-én meggyújtjuk az első adventi gyertyát a koszorún,
s ezzel kezdetét veszi a karácsonyi készülődés időszaka.
Tervezünk, szervezünk, vásárolunk, böngésszük az internetet a
minél frappánsabb ajándékok feltérképezése érdekében. Pedig
valójában ebben az időszakban a hangsúlyt nem tevékenységekre,
sokkal inkább a lelki felkészülésre kellene helyeznünk. A
karácsony a szeretet ünnepe, de egyúttal egy újabb év lezárása, a
számvetés
időszaka
is,
melyet
leggyakrabban
a
gyermekkorunkból hozott vagy épp amiatt megváltoztatott
szokásaink, hagyományaink szerint szervezünk. S mire eljön a
nap, amire annyit vártunk, gyakran fáradtan, kimerülten, idegesen
és a hozzánk közelállókkal megélt viták közepette állunk a
csodásan díszített fánk előtt. Pedig mennyivel egyszerűbb volna
belső békénket megélve átélni a meghitt pillanatokat. Ehhez
azonban nemcsak környezetünket, de a lelkünket is ünnepi díszbe
kell öltöztetni az adventi időszakban. Le kell tennünk az
elvárásoknak való állandó megfelelés kényszerét, a tökéletes
karácsony és ajándékok kivitelezésének örök vágyát. El kell
fogadnunk, hogy számunkra is minden nap csak 24 órából áll, s
nem kell harcot folytatnunk, hogy bebizonyítsuk Einstein
időrelativitás elméletének helyességét. Meg kell találnunk
számunkra a nyugalmat legideálisabban biztosító szervezési
módot, mellyel oly módon tölthetjük meg programokkal advent
időszakát, hogy még élvezhető is legyen. Számba kell vennünk
emberi kapcsolatainkat, érzéseinket, vágyainkat. Együtt ünnepelni
mindazokkal, akiket szeretünk és nem erőltetni azon kötődéseket,
melyekbe mélyen belegondolva csak az „illemnek”, vagy az
érdekeknek szolgálnak. Meg kell élnünk a változást, a magányt
éppúgy, mint az új lehetőségeket. El kell engednünk a „milyen
volt régen” gondolatokat és fel kell fedezni az új életszakaszok
hozta örömöket. Kívánom, hogy az elkövetkező négy hét
mindannyiunknak a belső egyensúly megtalálásáról, a szeretet
örömének megéléséről és a meghitt pillanatokról szóljon.
forrás: internet

Hirdetés
Templomunk karácsony előtti nagytakarítása december 12-én,
szombaton lesz 1400 órai kezdettel. Nagyon kérem, hogy aki tud,
segítsen.
Karácsonyi virágokra szánt adományaikat köszönettel
fogadjuk a kihelyezett perselyben, vagy a sekrestyében!
Szeretettel közlöm a Kedves Testvérekkel, akik az idei évben
még nem rendezték az egyházi hozzájárulásukat, ezt
megtehetik a szentmisék előtt és után a sekrestyében, csekken
(újságos polcnál megtalálható), valamint átutalással a plébánia
folyószámlájára.
Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, illetve
Keresztény Élet újságokat előfizetni, szíveskedjenek jelezni a
sekrestyében.
A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel, nem lehetséges a
szentgyónások szokott módon való elvégzése, ezért december
13-án, advent II. vasárnapján a 1100 órakor kezdődő szentmise
keretében általános feloldozást adok mindazoknak, akik szentségi
feloldozásban szeretnének részesülni. Később, amikor a
járványhelyzet mérséklődik, és ismét lehetőség lesz a
szentgyónások elvégzésére, ezeket a bűneinket is meg kell
vallanunk Istennek újra.
Sifter Gergő h.esperes-plébános

Általános feloldozás menete
Az általános feloldozásban részesülni kívánókat figyelmeztetni
kell arra, hogy készüljenek fel kellő lelkülettel, azaz őszintén
bánják meg elkövetett bűneiket, legyen meg bennük az erős
elhatározás a bűnök elkerülésére, az esetleg okozott botrány vagy
kár jóvátételére és az a komoly szándék, hogy mielőbb egyenként
is megvallják súlyos bűneiket, melyeket az általános feloldozás
alkalmával meggyónni nem tudnak. Kapjanak végül mindnyájan
valamilyen elégtételt, amit egyéni buzgóságból meg is
tetézhetnek.
Általános bűnvallomás:
A pap felszólítja a feloldozásra várókat, hogy azt valamilyen
külső jellel kérjék. Akik most szentségi feloldozásban akarnak
részesülni, meghajolva mondják el a közgyónást, ahogyan a
szentmisében szoktuk. A megtérők ezután elmondják az általános
bűnvallást (Gyónom a mindenható Istennek…), majd az Úr
imájának közös elimádkozásával folytatják. Ezt követően a pap
megadja az általános feloldozást.
Általános feloldozás:
A pap, kezét a megtérő felé kiterjesztve feloldozást ad:
A Mennyei Atya, aki nem kívánja a bűnös halálát, hanem azt
akarja, hogy megtérjen és éljen. Aki előbb szeretett minket, és
elküldte szent Fiát a világba, hogy általa a világ üdvözüljön,
legyen hozzátok irgalmas, és adjon nektek békességet!
Felelet: Ámen.
A mi Urunk, Jézus Krisztus, aki vétkeinkért a bűnösök kezére adta
magát, de feltámadt, hogy nekünk üdvösséget szerezzen: aki az
apostolokra kiárasztotta a Szentlelket, hogy hatalmuk legyen a
bűnök megbocsátására, szolgálatunk által szabadítson meg titeket
bűneitektől, és töltsön el Szentlelkével!
Felelet: Ámen.
A vigasztaló Szentlélek, akit a bűnök bocsánatára kaptunk, és aki
az Atyához vezet minket: tisztítsa meg szíveteket, járjon át
benneteket erejével, hogy annak jóságát tanúsítsátok az életben,
aki a sötétségből csodálatos világosságára hívott titeket!
Felelet: Ámen.
Pap: ÉS ÉN FELOLDOZLAK TITEKET BŰNEITEKTŐL
AZ ATYA ÉS A FIÚ ÉS A SZENTLÉLEK NEVÉBEN.
Felelet: Ámen.
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Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
Mise- és szertartásrend:
November 30., hétfő 600 Tab rorátés mise– Dec. 2., szerda 800 Tab
Dec. 4., péntek 1800 Tab – Dec. 5., szombat 600 Tab rorátés mise
December 6., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800 1300 Bábony
December 7., hétfő 600 Tab rorátés mise– Dec. 9., szerda 800 Tab
Dec. 11., péntek 1800 Tab – Dec. 12., szomb. 600 Tab rorátés mise
December 13., vasárnap:
800 Lulla – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800

