
 

III. évf. 50. szám                   2014. december 14. 

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       6 óra 

Szerda:         Tab       8 óra 

Csütörtök:    Tab      6 óra 

Péntek:         Tab     18 óra 

Szombat:      Tab       6 óra 

                      Megyer        15 óra   (kéthetente) 

Vasárnap:    Lulla vagy Sérsekszőlős:     8 óra 

                      Tab:                                     11 óra és 18 óra 

                      Torvaj vagy Zala:               9
30

 óra 

        Bábony           15 óra (első vasárnap) 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

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 

Zsoltár: Az úr lelke van rajtam: * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. 

 

Adventi időben kedden, csütörtökön és szombaton reggel 6 

órakor (rorátés) szentmisét tartunk, amely előtt és alatt gyónási 

alkalmat biztosítunk, valamint a hét többi napján a 

szentmisék előtt. Kérjük, idejüket próbálják úgy beosztani, hogy 

lelkileg minél előbb felkészüljenek Jézus születésére, és ne 

hallogassák a lelki megtisztulást karácsony napjára. 

December 16-án, kedden Lullán 17
30

 órától gyónási alkalmat 

biztosítunk, 18
00

 órakor szentmise lesz. 18-án, csütörtökön 

Torvajon 16
30

 órától gyóntatás, 17
00

 órakor szentmise, Zalán 

17
45

  órától gyóntatás, majd szentmise lesz. 

Szeretettel kérem, hogy akik környezetében idős testvérünk 

van, és szeretné, hogy otthonában felkeressem és az ünnepre 

méltó módon felkészülhessen, jelezze a sekrestyében illetve a 

plébánián, névvel, címmel és telefonszámmal. Tabon a betegek 

látogatását december 16-án, kedden végzem a reggeli óráktól. 

A fíliákban előreláthatólag december 17-én, szerdán és 18-án, 

csütörtökön keresem fel őket. 

Szeretettel közlöm a Kedves Testvérekkel, akik az idei évben 

még nem rendezték az egyházi hozzájárulásukat, ezt 

megtehetik a szentmisék előtt és után a sekrestyében, illetve a 

plébánián hivatali időben. 

A plébánia területén az ünnepi szentmisék rendje a 

következőképpen alakul. Éjféli szentmise december 24-én este 

minden templomunkban lesz. 19
00

 órakor Bábonyban és 

Megyeren, 20
30

-kor Torvajon és Sérsekszőlősön, 22
00

 órakor 

Lullán és Zalán, éjfélkor pedig Tabon. 

Karácsony napján, december 25-én 8
00

 órakor Lullán, 9
30

-kor 

Torvajon, 11
00

 órakor Tabon és 18
00

 órakor Tabon lesz szentmise. 

Karácsony másnapján, december 26-án csak Tabon lesz 

szentmise 11
00

 órakor és este 18
00 

órakor. 

December 27-én, szombaton a 18
00 

órás szentmise keretében 

megtartjuk a szokásos Szent János-napi bormegáldást. Kérem a 

borosgazdákat, hogy értesítsék egymást, és hozzák el boraikat. A 

szentmise után, ahogy tavaly is, szeretettel hívom és várom őket a 

plébániára egy közös együttlétre, borkóstolásra. Apostolkodjunk 

ez ügyben is. 

Egyházközségünkben megrendezzük a II. Egyházi bálunkat. 

A bál bevételét templomaink felújítására ajánljuk fel, 

természetesen a községekből és a plébániatemplomból érkezettek 

arányában. Többen kérdezték és jelezték, hogy jönnének. A 

tavalyi nagy érdeklődésre való tekintettel mindenkit kérek, hogy 

időben jelentkezzen a kellemetlenségek elkerülése végett. A bál 

időpontja február 7-e ,szombat, helye az Önkormányzati 

iskola ebédlője.  

        Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Advent 3. vasárnapja:  

Hirdetem az Úr kegyelmét! A keresztény az öröm embere! Vidám 

együttlét, közös családi társasjátékozás. 

12.15. hétfő: 

Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből. A valódi 

hatalom az egyházban a szolgálat. Hajnali szentmisén részt venni 

és valamilyen szolgálatot vállalni. 

12.16. kedd:  

A szegény és nincstelen nép az Úrban keres oltalmat! Az imádság 

nem varázslat, hanem az Atya ölelő karjaira való ráhagyatkozás. 

Elmondani egy imát a papjainkért! Ne legyen egyetlen magyar 

nyelvű lelkipásztor sem, akiért nem imádkozik valaki! 

12.17. szerda:  

Nem távozott el Júdából a jogar! Az igazi szeretet egy kis 

bátorságot igényel. Küzdjük le a félelmet, hogy bepiszkítsuk 

kezünket, amikor segítünk az arra leginkább rászorulóknak. 

Finom süteményt sütni, majd szeretettel odaajándékozni egy 

hajléktalannak. 

12.18. csütörtök: 

Igaz sarjat támasztok Dávidnak. A hit testvérekké tesz bennünket. 

Haladjunk előre ezen az úton bizalommal és örömmel! A 

keresztény legyen mindig örömmel teli, mivel olyan sok meg-

keresztelt testvérünk van, akik velünk együtt haladnak az úton és 

segítenek nekünk. Ima elhunyt családtagokért, betegekért, 

rokonokért, családokért, rászorulókért, magányosakért. 

12.19. péntek:  

Sámson felnövekedett. Az Úr lelke működni kezdett benne. Olyan 

kapcsolatról van szó, amelyet a szívünkkel élünk meg. Ez 

barátságunk Istennel, amelyet Jézus adott nekünk, amely 

megváltoztatja az életünket, lelkesedéssel és örömmel tölti el 

szívünket. Ma rövid időre betérni egy templomba 

szentséglátogatásra. 

12.20. szombat: 

Íme, a Szűz fogan és Fiút szül! A kereszt misztériuma a szeretet 

misztériuma, amit az imában lehet megérteni. Imádkozva és sírva, 

a kereszt előtt térdelve. Időt szánni a Szentírásra, hogy Isten igéje 

megszólíthasson, taníthasson, megérinthessen. 

Adventi gondolatok Ferenc pápától 

December 14-én este 16
30

 órától a város főterén ökumenikus 

gyertyagyújtás lesz. 

December 18-án és 19-én rendezzük Karácsonyi jótékonysági 

vásárunkat a város főterén 15
00 

órától 19
00

 óráig. Szeretettel 

hívunk és várunk mindenkit!  

Programok 

 

 


