
 

II. évf. 52. szám                     2013. december 29. 

Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06- 84/ 321- 808 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 

Hivatali órák: csütörtök: 16 - 17
30

 

                         szombat:     9 - 10 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő:           Tab     18 óra 

Kedd:           Tab     18 óra 

Szerda:         Tab       8 óra 

Csütörtök:    Tab     18 óra 

Péntek:         Tab     18 óra 

Szombat:      Tab       7 óra 

                      Megyer        15 óra   (kéthetente) 

Vasárnap:    Lulla vagy Sérsekszőlős:     8 óra 

                      Tab:                                ½ 10 óra és 18 óra 

                      Torvaj vagy Zala:               11 óra 

         Bábony           15 óra (első vasárnap) 

Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:        

06- 84- 310- 484 (Siófok)    06- 82- 512- 394 (Kaposvár) 

                                              06- 82- 318- 915 (Kaposvár) 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében. 

Imacsoport: Tab – 2014. január 7., kedd, 18
30

 

 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab 

8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808 

www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hálásan köszönöm a hívek szép számú részvételét 

karácsony ünnepi szentmiséin. Lélekemelő volt együtt 

ünnepelni. 

December 31-én este 5 órakor tartjuk a Hálaadást, és a 

szentmise keretében beszámolok a plébánia területén az 

elmúlt 6 hónapban történt főbb eseményekről. Hálát adunk 

Istennek a sok - sok kegyelemért, az örömökért és a nehézségekért 

is.  

2014. január 1-je Újév napja, Szűz Mária Istenanyaságának 

főünnepe, PARANCSOLT ÜNNEP. Szentmisén való részvétel 

bűn terhe alatt kötelező. Szentmisék csak a 

plébániatemplomban lesznek, délelőtt 9
30

 - kor és este 18
00

 

órakor. 

Január 3. első péntek. Délelőtt a betegek gyóntatását 

végzem, az esti szentmise előtt fél órával, 17
30

 órától gyónási 

alkalmat biztosítunk, 18
00

 órakor pedig szentmise lesz. 

Január 5-én, vasárnap a sérsekszőlősi, a zalai és a megyeri 

templomok felújítására adjuk perselyadományainkat,  amelyet 

a Jó Isten fizessen vissza mindenkinek százszorosan.  

Január 5. első vasárnap, az esti szentmise előtt 17
00

 órától 

szentségimádást tartunk Magyarország és egyházmegyénk, 

egyházközségünk lelki megújulásáért. 

Előre hirdetem, hogy az idei évtől vasárnap nem tarthatjuk 

meg a vízmegáldást. Január 6-a PARANCSOLT ÜNNEP lett, a 

szentmisén való részvétel bűn terhe alatt kötelező. Szentmisék 

lesznek hétfőn a plébániatemplomban reggel 8
00

 órakor és este 

18
00

 órakor. 

Egyházközségeinknek az idei évben először, de 

hagyományteremtő céllal bált szervezünk. A bál bevételét 

templomaink felújítására ajánljuk fel. Természetesen a 

községekből és a plébániatemplomból érkezettek arányában. 

Nagy öröm lenne, ha minél többen együtt tudnánk tölteni egy 

estét örömben, és még nagyobb szeretetben. A bál időpontja 

február 15-e, helye a jelentkezettek létszámától függ majd. A 

belépő ára 3000Ft/fő, amely tartalmazza a vacsora árát is. 

Támogatói jegy is vásárolható 1500Ft/fő áron. Jelentkezni 

lehet január 15-ig a fíliákban az egyházközségi képviselőknél, 

illetve Hajduné Kocza Veránál a bútorboltban, valamint a 

sekrestyében és a plébánián. 

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. 

Akik feliratkoztak, hogy a jövő évre is kérnek Keresztény 

Élet illetve Új Ember újságokat, szíveskedjenek befizetni a 

sekrestyében. A Keresztény Élet újság ára 8840Ft/év, az Új 

Ember újság ára 10400Ft/év. 

Januártól változik a szentmisék időpontja Bábonyban. 

Ezentúl csak minden hónap első vasárnapján lesz szentmise 15
00

 

órától (téli időszámítás), majd este 18
15

 órától (nyári 

időszámítás).           Sifter Gergő plébános 

Zsoltár: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad. 

Hirdetések 

Ősi idők óta tisztelik a Boldogságos Szűzanyát az Istenszülő 

címmel. 431-ben az efezusi zsinat mondta ki ezt a dogmát. A város 

ifjúsága nagy izgalommal várta a zsinati atyák döntését. Az ifjúság 

vállára vette a zsinati atyákat és fáklyás menettel vitték őket körül 

a városban, óriási üdvrivalgás közepett. 

II. János Pál pápa írja: "Máriát maga az Isten vezette be a 

Megváltás misztériumába. Ebben áll az istenanyaság kegyelmének 

egyedülálló volta. Nem csak az emberi történelemben egyedülálló 

és megismételhetetlen ennek az anyaságnak a méltósága, hanem 

abban is egyedülálló, - és ez a megváltás mélységéhez és 

magasságához tartozik -, hogy soha nem tapasztalt módon válik 

részesévé Mária az anyasága révén, annak az üdvözítő tervnek, 

amely a Megváltás misztériumában vált valóra." Méltó, hogy az 

egész esztendőt az Ő anyai gondoskodásába ajánljuk. 

Régen ezen a napon Szűz Mária születését ünnepelték. 

Gondolat: Ez az év legyen egy újrakezdés!         forrás: internet 

Szűz Mária Isten Anyja - Újév 

Újesztendő, vígság szerző, most kezd újulni, 

újulása víg örömet most kezd hirdetni. 

Hirdeti már a Messiást eljöttnek lenni, 

Legyetek a nagy Istennek igaz hívei! 

Új napokkal, bor, búzával látogass minket. 

Így szentelünk mi is Neked víg esztendőket. 

Elmúlt tőlünk az ó idő, melyben bánkódtunk, 

bánat miatt siralomra gyakran jutottunk. 

Jutott hozzánk az új idő, melyben vigadjunk, 

vigadással Úr Jézusnak glóriát mondjunk! 

Újesztendő, vígság szerző, most kezd újulni, 

újulása víg örömet most kezd hirdetni. 

Újévi köszöntő 


