
 

   V. évf. 46. szám                 2016. november 20.  

Tabi Öröm-Hírmondó 

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

Hivatali órák:   csütörtök.: 16
00

 - 17
30 

óráig 

                            szombat:     9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Keresztelés:       szombat: 10
00

 órakor 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, Kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       8
00

 óra  

Csütörtök:       Tab     18
00 

óra     

Péntek:        Tab     18
00

 óra  

Szombat:             Tab       7
00

 óra  

Páratlan héten szombaton:      Megyer    15
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páros héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

Zala:                 9
30

 óra 

Páratlan héten vasárnap: Lulla                 8
00

 óra 

   Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap: Bábony     15
00

 óra  

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk. 

November 20-án, vasárnap országos gyűjtés van a Karitász 

javára, amely adományokkal a rászorulókat támogatja 

Anyaszentegyházunk! 

Krisztus Király vasárnapja van, az egyházi év utolsó 

vasárnapja. A szentmise végén ünnepélyesen kitesszük az 

Oltáriszentséget, elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát a 

felajánló könyörgéssel együtt. Akik ezen az ájtatosságon részt 

vesznek teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. 

November 20-án, vasárnap a torvaji templomban 15
00

 órakor 

kezdődik a szentmise. 

Immár hagyományosan az idei évben is megrendezzük az 

adventi vásárt, amelynek bevételét jótékony célra fordítjuk. 

Célunk, hogy a vásárban minél több gyermek pihenését 

segítsük plébániai táborunkban. A vásárban árult portékákat 

saját kezűleg készítjük. Kéréssel fordulunk Önökhöz, ha kedvet 

éreznek, vagy támogatni szeretnék ezt a kezdeményezést, kérjük, 

segítsenek. Olyan saját kezűleg készített dísztárgyat, apróságot 

(képeslap, apró játék, gyöngyékszer, kopogtató, asztali dísz, 

karácsonyfadísz, könyvjelző stb.) kérünk, melyet a vásáron 

árusíthatunk. Ezeket a tárgyakat eljuttathatják hozzánk, a 

katolikus iskolában Tóthné Margóhoz vagy a plébániára. A 

fíliákat is kérjük, ahogy az elmúlt évben is, készítsenek 

ajándékokat, és őket is várjuk nagy szeretettel.  

Adventi vásárok időpontja: 

November 26-án, szombaton 16- 18 óráig a templomkertben, 

rossz idő esetén a katolikus iskolában. 

November 27-én, vasárnap 10-12 ig a templomkertben, rossz idő 

esetén a katolikus iskolában. 

December 19-én, hétfőn 15-19 óráig a város főterén. 

Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, illetve 

Keresztény Élet újságokat előfizetni, szíveskedjenek jelezni a 

sekrestyében vagy a plébánián november végéig. Újság 

előfizetést a jövő évre – mint idén is – csak a teljes díj 

befizetésével áll módunkban elfogadni. Az éves díjakról 

hamarosan tájékoztatom a Testvéreket. 

Adventi zenei áhítatok lesznek a testvéregyházakkal együtt 

szombatonként 17
00 

órától a templomokban. Ezen alkalmak 

előtt a város főterén ökumenikus gyertyagyújtás lesz 16
30

-tól, 

majd közösen vonulunk az áhítatok helyszínére. Az első zenei 

áhítatra november 26-án, szombaton kerül sor a 

plébániatemplomban. A zalaegerszegi CATERINA 

KAMARAKÓRUS lesz a vendégünk. Adventi gondolatokat 

mond Sándor Zoltán református lelkipásztor. Tiszteljük meg 

egymást, intézzük úgy, hogy ezen alkalmakon részt tudjunk 

venni! Szeretettel kérem a testvéreket, hogy sütemények sütésével 

támogassanak bennünket, hogy vendégeinket köszönetünk 

jeleként megkínálhassuk. Ezen alkalommal csak a fellépőket 

hívjuk a szeretetvendégségre! 

Hétfő (november 21.): A Boldogságos Szűz Mária 

                 bemutatása a templomban emléknap  

Kedd (november 22.): Szent Cecília szűz és vértanú 

   emléknapja 

Csütörtök (nov. 24.): Dung-Lac Szent András áldozópap és 

   társai vértanúk emléknapja 

A jót, amit ma teszel,  

holnapra elfelejtik.  

NEM FONTOS, TÉGY JÓT!  

A tisztesség és az őszinteség  

sebezhetővé tesz.  

NEM FONTOS,  

LÉGY ŐSZINTE ÉS TISZTESSÉGES!  

Amit évekig építettél,  

egy perc alatt romokba dőlhet.  

NEM FONTOS, ALKOSS!  

Pórul járhatsz,  

ha segítesz az embereknek.  

NEM FONTOS, SEGÍTS NEKIK!  

A legjobbat adod magadból,  

és verés a köszönet.  

NEM FONTOS,  

ADD MAGADBÓL A LEGJOBBAT!  

    Kalkuttai Szent Teréz anya 

Hirdetések 

 

 

Ünnepek és emléknapok 

 

 

Nem Fontos 

 

Előre hirdetem, hogy december 5-én, hétfőn Tabon tartjuk a 

fiatal papok találkozóját, és ehhez kapcsolódva 11 órakor 

kezdődik az ünnepi szentmise. Ez a nap lesz egyben a katolikus 

iskola lelkinapja is karácsonyra készülve. Kérem a Testvéreket, 

akinek van lehetősége egy kis süteménnyel, illetve 

rágcsálnivalóval szíveskedjenek segíteni, hogy az atyákat méltó 

módon vendégül láthassuk, amelyet előre is hálásan köszönök. 

               Sifter Gergő plébános 


