IX. évf. 44. szám
Az Úr nékem pásztorom,
* ínséget nem kell látnom.

2020. december 27.

Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Ő az Úr, a mi Istenünk, * örökké emlékezik szövetségére.
A család ereje
Egy tízéves kislány ezt írta a családjáról egy iskolai dolgozatban:
„Otthon 2 szobánk van 2 ággyal, 1 ablakkal és 1 fehér cicával.
Csak esténként eszünk, amikor az apukám hazajön, és a táskája
tele van kenyérrel meg szárított hallal. Nagyon szegények
vagyunk, de apukámnak, anyukámnak, testvéreimnek és a
cicánknak is égszínkék szeme van. Amikor körbeüljük az asztalt,
olyan, mintha nálunk lenne az ég.” Amikor vasárnaponként
körbeüljük az ünnepi asztalt, vajon a mi családunkban jelen van
az ég?
A Szent Család élete nem volt gondoktól mentes.
1. Már a jegyesség időszaka sem volt az. József el akarta
bocsátani Máriát. Az angyal világosítja fel Józsefet a félreértésről.
A meg nem értés, a félreértés hányszor ismétlődött már meg
jegyesek között, és hányszor fog még megismétlődni.
2. Újabb gond: el kell hagyniuk biztonságos otthonukat. Számos
család kényszerült már ehhez hasonlóan, hogy elhagyja otthonát.
3. Aztán ott van a 12 éves Jézus, aki elkezdi járni a maga útját, ott
marad a templomban szülei tudta nélkül. Hányszor ismétlődik
meg hasonló jelenet a mai családokban is, amikor a gyermekek
felnövekedve elkezdik a maguk útját járni, ami a szülők számára
néha érthetetlen út.
Elmondhatjuk: hasonló válsághelyzetek voltak jelen a Szent
Család életében is, mint amilyenek a mai családoknál
kialakulhatnak. Miért buknak bele családok ma a hasonló
válsághelyzetekbe? Mit tehetnének a mai családok? Mi az, amit
jól csinált a Szent család ahhoz, hogy túlélték a problémákat, és
együtt tudtak maradni?
A Szent Család egyik összetartó ereje az volt, hogy lakói
egymásnak otthon-érzést tudtak nyújtani. Ennek köszönhetően
szívesen mentek haza a család tagjai, mert béke és szeretet várta
őket otthon. A másik összetartó erő: az imádság, az Istenre való
folyamatos odafigyelés volt. Imádkoztak egyénileg, de közösen is
mint család. Józsefről olvassuk: Igaz ember volt. Ez a korabeli
felfogás szerint azt jelentette: imádkozó családapa. Egy családnak
ma is szüksége van imádkozó családapára.
Egy brit lap felmérést készített 2000 gyermek körében, hogy
milyen kívánságaik vannak karácsonyra. Volt, aki a holdat, egy
időgépet vagy valamelyik filmsztárt kérte. A megkérdezettek
legtöbbje nem drága játékot, hanem kistestvért kért. Szorosan
ezután következett egy igazi rénszarvas, míg az apa a 10.
leggyakoribb karácsonyi kívánság volt a brit gyerekek
vágylistáján. Mindenképp meglepő az, hogy a lista élére a
kistestvér került. Nem tudom az okát, hogy miért nem játékokat
kívántak; … talán azért, mert az már volt nekik, s abban nem
szenvedtek hiányt. Mivel vágylistáról volt szó, azt kérték elsőnek,
ami a legjobban hiányzott nekik, ami után a legjobban
vágyakoztak: kistestvért.
Czier István
forrás: internet

Hirdetés
December 31-én, csütörtökön a 1700 órakor kezdődő szentmise
keretében tartjuk a Hálaadást, amelyen beszámolok a plébánia
területén az ebben azévben történt főbb eseményekről. Hálát
adunk Istennek a sok-sok kegyelemért, az örömökért és a
nehézségekért is.
Január 1-jén, pénteken Újév napja, Szűz Mária Istenanyaságának
főünnepe, PARANCSOLT ÜNNEP, szentmisén való részvétel
bűn terhe alatt kötelező. Szentmisék lesznek 1100 és 1800 órakor
Tabon a plébániatemplomban.

Január 6-án, szerdán Urunk megjelenése, Vízkereszt főünnepe
ami PARANCSOLT ÜNNEP, szentmisén való részvétel bűn
terhe alatt kötelező. A szentmise 800 órakor lesz a
plébániatemplomban.
Aki szeretne a jövő évben szentmisét mondatni, az jelezze az
időpontot minél előbb. Szentmisét mondathatunk élő és meghalt
szeretteinkért. Ne feledkezzünk meg róluk, számukra ez lehet a
legnagyobb ajándék, amely által segíthetünk rajtuk, hogy
üdvösségre jussanak. A szentmise stóladíja 3000 Ft.
Az újság előfizetések nem változnak jövőre, az Új Ember újság
ára 14.400 Ft/év és az Adoremus 8.080 Ft/év. Kérem, akik
feliratkoztak, hogy a jövő évre is szeretnének előfizetni, az éves
díjat fizessék be a sekrestyében január 27-ig.
Sifter Gergő h.esperes-plébános

Ima a családokért
Ó Jézus, add, hogy családjainkban béke és egyetértés
uralkodjék, hogy tiszteletben tartsák az imát és Isten törvényét,
és hogy a törvény megtartása ennek szeretetét is jelentse.
Ó Jézus, élj úgy minden keresztény családban, amint egykor
Názáretben éltél.
Tartsd meg szereteted által a család egységét minden
pillanatban és az örökkévalóságban.
Oltalmazd, ó Jézus, azt a családi békét, amely egyedül képes
megenyhíteni az élet keserűségeit!
Szent XXIII. János pápa
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

Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
Mise- és szertartásrend:
December 28., hét. 1800 Tab – Dec. 30., szerda 800 Tab
Dec. 31., csütörtök 1700 Tab Hálaadó szentmise
2021. Január. 1., péntek Újév 1100 és 1800 Tab
2021. Január 2., szombat 700 Tab
2021. Január 3., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800 – 1300 Bábony
Január 4., hét. 1800 Tab – Január 6., szerda 800 Tab
Január 8., péntek 1800 Tab – Január 9., szombat 700 Tab
Január 10., 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.

