
 

II. évf. 50. szám                     2013. december 15. 

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 

Keresztelés:     szombat:  10 óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő:          Tab    18
00

 óra 

Kedd:          Tab      6
00

 óra (rorátés szentmise) 

      Sérsekszőlős     18
00

 óra 

Szerda:        Tab      8
00

 óra 

Csütörtök:   Tab     6
00

 óra (rorátés szentmise) 

      Zala    18
00

 óra 

Péntek:        Tab    18
00

 óra 

Szombat:     Tab      6
00

 óra (rorátés szentmise) 

                     Bábony vagy Megyer        15 óra 

Vasárnap:   Lulla vagy Sérsekszőlős:     8 óra 

                     Tab:                                ½ 10 óra és 18 óra 

                     Torvaj vagy Zala:               11 óra 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében. 

Imacsoport: Tab – 2013. december 17. 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 

A fíliákban a héten kedden (Sérsekszőlős) és csütörtökön 

(Zala) este 6 órakor lesz szentmise, amely előtt fél órával 

gyónási alkalmat biztosítunk.  

Megköszönöm mindenkinek, aki az adventi vásárunk 

szervezésében és lebonyolításában részt vett, és bármi nemű 

feladatot is vállalt! Ez is a közösségünket és egymáshoz való 

tartozásunkat erősítette. Isten fizessen meg nektek érte. 

Köszönöm azok munkáját is, akik templomunk takarításában 

részt vettek a szombati napon. 

December 17-én, kedden és 19-én, csütörtökön látogatom a 

fíliákban az idős Testvéreket, akik feliratkoztak, hogy 

szentgyónásukat elvégezzék! 

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 december 16-án tartjuk a fiatal papok találkozóját. A 

szentmise 11 órakor kezdődik. Szeretettel várom a 

Testvéreket! Ez a nap lesz egyben a Katolikus Iskola lelkinapja is 

karácsonyra készülve. Kérem, hogy aki hozna süteményt, vagy 

egyéb apróságot, vasárnap este negyed 5-től hozhatja be a 

plébániára, amelyet előre is hálásan köszönök. 

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 várhatóan 3000 Ft/fő, amely tartalmazza a vacsora 

árát is. Jelentkezni lehet január 15-ig a fíliákban az 

egyházközségi képviselőknél, illetve Hajduné Kocza Veránál a 

Bútorboltban, valamint a sekrestyében és a plébánián. 

December 15-től veszek fel jövő évre szentmise 

szándékokat. Szentmisét mondathatunk élő és meghalt 

szeretteinkért. Ne feledkezzünk meg róluk, számukra ez lehet a 

legnagyobb ajándék, amely által segíthetünk rajtuk, hogy 

üdvösségre jussanak. 

 A szentgyónás lehetősége adott csütörtökön és szombaton 

a hajnali szentmisék előtt és alatt. Valamint a hét többi napján 

a szentmisék előtt. Kérjük, idejüket próbálják úgy beosztani, 

hogy lelkileg minél előbb felkészüljenek Jézus születésére, és ne 

halogassák a lelki megtisztulást karácsony napjára. 

                                                              Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

15-én 16
30

-kor a város főterén ökumenikus gyertyagyújtás.  

19-én adventi vásár a főtéren, amelyen Plébániánk is jelen van. 

19-én adventi zeneiskolai hangverseny plébániatemplomunkban 

este 6 órakor. 

21-én 16 órakor adventi zenei áhítat az evangélikus 

templomban. 

21-én Szeretet Alapítvány karácsonyi ünnepsége 17 órakor a 

Művelődési Központban 

Programok decemberben 

Zsoltár: Jöjj el, Urunk, Istenünk: * üdvözíts minket. 

 
Az első gyertya lobbanása a hit fényét hozza. 

A második, mint fénysugár a reményt dalolja. 

A harmadik a szeretet lángját, melegét meséli. 

A negyedik az Örök hazát, az üdvözülteket idézi. 

 Adventi koszorúnk gyertyáiban benne lobog az élet: 

Lángjában a csend, a fény, az erő - lélegzenek, élnek. 

Egy fényt hozz nekem is - nekünk is adventi Lélek, 

E lélegzetben én is - mink is új lángra kéljek! 

 Lángomnak - lángodnak adjon életet a hit: 

Atyai Szív világomra - világodra harmatot hint, 

Egy Kéz vigyázva, óva mélységek felett átvezet, 

És csendet, mosolyt, kérdést Odafenn értenek. 

 Lángomnak - lángodnak adjon életet a remény: 

Maga az Élet, az Isten terve, akarata vagy - s vagyok én, 

Krisztusi út ma is van, nem mossa el sem év, sem pillanat, 

És lesz erőnk imádkozni, hogy Vele maradjunk - s maradjak. 

 Lángomnak - lángodnak adjon életet a szeretet: 

A Mindenható, Örök Isten, dajkál és szeret, mint gyereket, 

Kezében felnőve képesek leszünk - leszek szeretni mást, 

És az Ő szemével nézve, szólva éltetni fogjuk a közös parázst. 

 Lángomnak - lángodnak adjon életet az Örök haza: 

A tegnapon, a múlton túl bennünk lakozik az Örök hangja, 

Csak kezdet van, s Menny már országom - s országod, 

És egybe köt minket örökre Vele, veled – belőle fakadó források. 

 

Hirdetések 

Adventi Imádság 

December 24-én:  19
00

  Bábony és Megyer 

   20
30 

 Lulla és Sérsekszőlős 

22
00

 Torvaj és Zala 

24
00

 Tab 

                                                             

   

Éjféli szentmisék rendje  


