IX. évf. 42. szám
Az Úr nékem pásztorom,
* ínséget nem kell látnom.

2020. december 13.

Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Lelkem ujjongva hirdeti * Istenemnek dicsőségét.
Advent – Az Úr érkezését várjuk
Advent szavunk a latin adventus főnévből ered, jelentése
eljövetel, megérkezés. A reményteli várakozás időszaka ez, a
keresztény hitvilágban Krisztus eljövetelére, a karácsonyra való
felkészülés. Az ünnepi időszakot már az V.-VI. században is
megünnepelték, amikor az éjféli harangszó jelezte az advent
kezdetét. Eredetileg 40 napos időszakot jelentett, a Gergely naptár
bevezetése után azonban négy hétre rövidült, s a december 25-ét
megelőző negyedik vasárnapon veszi kezdetét. A régi időkben
advent a böjt és az imák időszaka volt, napjainkban ez a
karácsonyra való felkészülés periódusa is. Gyakran készítenek
adventi naptárt, melyben minden nap egy-egy apró meglepetés
található.
Adventi hagyományok. Az Alföldön egy régi szokás szerint a
hajnali mise haragszójára a lányok mézet és cukrot ettek, hogy
magukhoz édesgessék a kiválasztott férfit. Salgótarján környékén
az a hír járta, advent idején tüzet lehelő emberek járnak az
éjszakában, s ellenük az egyetlen védelmet a rózsafüzér jelenti.
Az adventi koszorú hagyománya: Eleinte magyalt, fagyöngyöt és
örökzöld növényeket használtak az ajtók díszeként. Európában
először Heinrich Wichern, egy lelkész tette az ünnep részévé a
koszorút. Egy gyertyákkal díszített csillár segítségével jelezte az
árvaház gyermekei számára az ünnepig hátralévő időt.
Advent legendás angyalai: Advent első vasárnapja, az első angyal
megérkezése. Egy kék köpenybe öltözött angyal száll le az égből,
az első vasárnap angyala. Leszáll az égből, hogy közelebb
kerüljön az emberekhez, de sokan a nagy rohanás közepette nem
veszik észre. Ezen a vasárnapon először azokat az embereket
keresi, akik meghallják hangját.
Advent második vasárnapja a második angyal megérkezése. Egy
piros palástba öltözött angyal száll le a földre egy törékeny
serleggel, hogy ajándékot vigyen a mennybe. De vajon milyen
ajándék férhet el a serlegben? Törékeny és gyönge, mert a nap
életet adó sugaraiból készült, csupán a tiszta szeretet elég könnyű
ahhoz, hogy ne tegye tönkre. Az angyal észrevétlenül körbejárja
az otthonokat, s összegyűjti a szívből jövő szeretetet, a mennyben
élők pedig fényes csillagokat készítenek belőle, hogy az égre
nézve minden ember szívét boldogság töltse el.
Advent harmadik vasárnapja a harmadik angyal eljövetele. Egy
ragyogó, fehér angyal száll le a földre, kezében egy csodálatos
erejű fénysugárral. Minden embert, akinek tiszta szeretet lakozik
szívében, megérint fénysugarával. A fény ragyogni kezd, s
megtölt minden embert békével és boldogsággal.
Advent negyedik vasárnapja a negyedik angyal megérkezése.
Mindössze néhány nap van hátra az ünnepig. A mennybolton
megjelenik egy lila lepelbe öltözött angyal, kezében lantot tart, s
énekel a tiszta szívű embereknek. Sok kis angyal kíséretében
zengi a béke dalát, s életre kelti a földben szunnyadó magvakat,
hogy tavasszal virágok és zöldellő növények borítsák a földet.
A negyedik vasárnapot követő héten elérkezik az év legszebb
ünnepének ideje, a szeretet és béke időszaka, a karácsony.
forrás: internet

Hirdetés
Karácsonyi virágokra szánt adományaikat köszönettel
fogadjuk a kihelyezett perselyben, vagy a sekrestyében!
A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel, nem lehetséges a
szentgyónások szokott módon való elvégzése, ezért december
13-án, advent III. 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.
Általános feloldozást adok december 13-án Lullán, és
Bábonymegyeren, december 20-án Sérsekszőlősön és Zalán a
szentmisék keretében.
December 27-én, vasárnap a 1800 órakor kezdődő szentmise
keretében megtartjuk a Szent János-napi szokásos
bormegáldást. Kérem a borosgazdákat, hogy értesítsék egymást,
és hozzák el boraikat.
Előre hirdetem, hogy december 31-én, csütörtökön 1700 órakor
kezdjük az év végi hálaadást, amely szentmise keretében
beszámolok a Plébánia életében történt fontosabb eseményekről
is.
Szeretettel közlöm a Kedves Testvérekkel, akik az idei évben
még nem rendezték az egyházi hozzájárulásukat, ezt
megtehetik a szentmisék előtt és után a sekrestyében,
átutalással, vagy csekken való befizetéssel, amely az újságos
polcnál megtalálható.
Sifter Gergő h.esperes-plébános
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Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
Mise- és szertartásrend:
December 14., hét. 600 Tab rorátés mise– Dec. 16., szerda 800 Tab
Dec. 18., pént. 1800 Tab – Dec. 19., szomb. 600 Tab rorátés mise
December 20., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
December 21., hét. 600 Tab rorátés mise– Dec. 23., szerda 800 Tab
December 25., péntek Karácsony:
800 Lulla – 930 Torvaj – 1100 és 1800 Tab – 1300 Bábony
December 26., szombat Karácsony másnapja:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala – 1100 és 1800 Tab - 1300 Megyer
December 27., vasárnap:
800 Lulla – 930 Torvaj - 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 kérem, írják be: „Egyházi hozzájárulás”,
valamint az adott évet.

