
 

III. évf. 12. szám                      2014. március 23. 

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 óra 

Kedd:           Tab     18 óra 

Szerda:         Tab       8 óra 

Csütörtök:    Tab     18 óra 

Péntek:         Tab     18 óra 

Szombat:      Tab       7 óra 

                      Megyer        18 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) 

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: 2014. április 1., kedd 18
30
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8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808 

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

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Március 25-én, kedden Urunk születésének hírüladásának 

főünnepe. Szentmisék lesznek a plébániatemplomban reggel 8 

órakor és este 6 órakor. 

Március 25-én, kedden este 5 órakor itt a templomban 

szülői értekezletre hívom és várom a leendő elsőáldozók 

szüleit, amely alkalmon az elsőáldozással kapcsolatos fontos 

információk hangzanak el. A szülők feltétlen megjelenésére 

számítok!!! 

Nagyböjt péntekjein este 5 órától keresztutat végzünk. A 

tavalyi évhez hasonlóan szeretnék kérni önként jelentkezőket, 

akik szívesen imádkoznának egy-egy stációt. Feliratkozni a 

sekrestyében lehet. 

 A templomunk felújított szentélyét szeretnénk 

zöldnövényekkel (szobafenyő, pálma-félék stb.) még szebbé 

tenni. Ha van olyan nagyméretű, szép formájú növényük, amit 

felajánlanának a templom részére, szívesen fogadjuk. Előre is 

hálásan köszönöm! 

Otthon lévő betegek húsvéti gyóntatását bejelenthetik a 

sekrestyében és a plébánián. Csak azokhoz áll módomban 

elmenni, akik ezt kérik. Tisztelettel kérem, adjuk tovább… 

Előre hirdetem, hogy a nagyböjti 3 napos 

lelkigyakorlatunk időpontja: április 2-3-4. Mindhárom este 6 

órakor kezdődik a szentmise, amely előtt fél 6 órától gyónási 

alkalmat biztosítunk. A lelkigyakorlat végzésére Varga Sándor 

jászkarajenői plébánost, az ottani Katolikus Iskola 

lelkiigazgatóját kértem fel. Kérem, apostolkodjunk ez ügyben, 

Zsoltár: Bár hallgatnátok ma Isten szavára,* ,,Népem, ne légy kemény szívű.'' 

KKeedddd  ((mmáárrcciiuuss  2255..))      UUrruunnkk  sszzüülleettéésséénneekk  hhíírrüüllaaddáássaa    

                                      ((GGyyüümmööllccssoollttóó  BBoollddooggaasssszzoonnyy))  FFőőüünnnneepp  

A megváltás művének kezdete, az angyali üdvözlet ünnepe a mai 

nap. Mária IGEN-je megerősít mindannyiunkat abban, hogy 

bátran válaszoljunk Isten akaratára, tegyük meg, amit Isten kér 

tőlünk. 

Hogyha Jézus élete József és Mária szerelmének gyümölcse lett 

volna, csupán emberi élet lenne. Kétségtelen, ezt az emberi 

gyümölcsöt Isten adoptálhatta volna, de ebben az esetben is csak 

egy Isten fiává lett embert ünnepelhetnénk. Márpedig a titok, amit 

a Szentírás és a hit megvall, éppen az, hogy Isten saját egyszülött 

Fia lett emberré a megtestesülés által. Jézus az örök Atya 

ingyenes ajándéka, benne Isten az egyszülött Fiát adta nekünk. 

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe Szűz Mária válasza az 

isteni megszólításra. A római Egyház a VII. századtól ünnepli 

annak emlékét, hogy Isten elküldte Gábriel arkangyalt azért, hogy 

hírül vigye Szűz Máriának az Istenanyaság nagy titkát: a 

Megváltó születését. A mai napon tehát az Anyaszentegyház 

megemlékezik arról, hogy Isten ígérete beteljesedett; valóra vált a 

prófétai szó: a Szentlélek teremtő erejével belenyúlt a 

történelembe; a Boldogságos Szűz Istenanyává lett; a második 

isteni Személy megtestesült.  

A Szent Szűz "igen" szavára elindult az istengyermeki élet. 

Hirdetések 

 

 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 
hogy minél nagyobb számban együtt lehessünk, felkészülve 

legnagyobb ünnepünkre, a Húsvétra. 

Május 2-án (péntek-hosszú hétvége) egyházközségi 

zarándoklatot hirdetek Szombathely - Mariazell útvonalon. 

Program: indulás kora reggel, Szombathelyen pihenő, majd 

továbbutazás Mariazellbe, amely egy darab magyar föld az 

Alpokban, a szentély egyik alapítója Nagy Lajos magyar király. 

Szentmise a kegytemplomban a csodatévő „celli Mária” 

szobránál, keresztút, majd szabadprogram. Hazautazás rövid 

pihenőkkel, visszaérkezés késő este. Részvételi díj: 12.000 

Ft/fő, amely tartalmazza az utazást, idegenvezetést. Jelentkezni 

lehet az összeg befizetésével a sekrestyében és a plébánián. 

Jelentkezési határidő: április 6-a, vasárnap! 

Lassan eljön az óvodai, iskolai beíratások időszaka. 

Szeretettel kérem a kedves szülőket, hogy ne feledkezzenek 

meg gyermekeik vallásos nevelésére tett ígéretükről. A 

Katolikus Iskolában órarend szerint zajlik a hittan oktatása, heti 

két órában. Az Önkormányzati Iskolában 1-2. és 5-6. 

osztályokban válasszák gyermekeik számára adott nagy 

lehetőséget az órarend szerinti hit- és erkölcstanoktatást.  

Kedves Testvérek, ne felejtsenek el rendelkezni személyi 

jövedelemadójuk 2 x 1 %-ról. Az egyik 1%-ot a Magyar 

Katolikus Egyház támogatására javasoljuk, melynek technikai 

száma 0011. 

Kedves Testvérek, ne feledkezzünk meg március 30-án 

vasárnap az órák átállításáról, egy órával előrehajtjuk óráinkat.  

        Sifter Gergő plébános 


