
 

III. évf. 48. szám                 2014. november 30. 

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: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! 

 

Adventi időben a szentmisék rendje a következőképpen 

változik. Hétfőn este 18
00

 óra, kedden reggel 6
00

 óra (rorátés 

szentmise), szerda reggel 8
00

 óra, csütörtökön reggel 6
00

 óra 

(rorátés szentmise), pénteken este 18
00

óra, és szombaton reggel 

6
00

 órakor (rorátés szentmise). 

November 30-án, vasárnap este 16
30 

órától a városi Fő téren 

Ökumenikus gyertyagyújtás lesz. 

December 2-án, kedden Lullán 17
30

 órától gyónási alkalmat 

biztosítunk, 18
00

 órakor szentmise lesz. December 4-én, 

csütörtökön Torvajon 16
30

 órától gyónási alkalom lesz, 17
00

 

órakor  pedig szentmisét tartunk. 

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 a képviselőtestületi tagoknál jelezzék pontos címmel 

és elérhetőséggel, hogy kik azok, akik szeretnék, hogy 

otthonaikban felkeressem őket, és a karácsonyi szentgyónásukat 

elvégezzék. 

Hálásan köszönöm a Testvérek nagylelkű adományait, amelyet a 

Karitász javára adtak. Az összegyűlt 40.000 Ft-ot továbbítottuk 

a Püspökségre. 

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. 

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

Keresztény Élet újságokat előfizetni, szíveskedjenek jelezni a 

sekrestyében vagy a plébánián. A Keresztény Élet újság éves díja 

9360 Ft lesz, amelyet a sekrestyében lehet befizetni. Az Új Ember 

újság éves díját december 20-a után fogják közölni. 

Az adventi zenei áhítat második alkalma december 6-án, 

szombat délután 17
00

 órától a református templomban lesz.  

Közreműködik a Lélekvár együttes, adventi gondolatok 

hirdetésére engem kértek fel. Tiszteljük meg egymást, úgy 

intézzük, hogy ezen alkalmakon részt tudjunk venni! 

Előre hirdetem, hogy december 15-én, hétfőn Tabon tartjuk a 

fiatal papok találkozóját. Délelőtt 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 

Hirdetések 

 

 

Advent 2. vasárnapja: 

Építsetek utat a pusztában az Úrnak! Kérjük az Urat, hogy adja 

nekünk ma fényének kegyelmét, tanítson meg bennünket arra, 

hogy megkülönböztethessük: mikor származik tőle a fény és 

mikor van szó mesterséges fényről, az ellenség fényéről, 

amelynek célja, hogy megtévesszen bennünket. Megtalálni a 

lehetőséget, vigyázni egy baráti család gyerekeire, hogy a szülők 

kettesben el tudjanak menni valahová! 

12.08. hétfő: Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása. Kiválasztott, 

hogy szentek és feddhetetlenek legyünk Kérjük Máriát, segítsen 

bennünket, hogy tekintetünket Jézusra szegezzük, mindig 

kövessük őt, akkor is, ha ez elkötelezettséget igényel. A család 

közösen imádkozza el a rózsafüzért,  vagy legalább egy tizedet! 

12.09. kedd: Keressétek az Urat, míg megtalálható. Szentek 

akarunk lenni? Mindnyájan? Éljük meg örömmel hitünket, 

hagyjuk, hogy az Úr szeressen bennünket. Imádkozzunk Istenhez 

ezért az ajándékért, magunk és a többiek számára. Egy nem 

kedvelt osztálytárssal, munkatárssal valami jót cselekedni, apró 

meglepetést a táskájába csúsztatni. 

12.10. szerda: Akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak. A 

nagylelkű ember mindig boldog. A kicsinyesnek megráncosodik a 

szíve, és sohasem éri el a boldogságot. Segítsünk valakin, vagy 

ellátogathatunk Teréz anya nővéreihez, vihetünk valami 

alapanyagot, amiből ők ebédet tudnak főzni. 

12.11. csütörtök: Ne félj! Én megsegítelek. A hit nem egy 

dekorációs, díszítő elem. Hittel rendelkezni annyit jelent, hogy 

valóban Krisztust helyezzük életünk középpontjába. Meghallgatni 

egy szép zenét, hangversenyt, orgonazenét. Közben átgondolni, 

mit jelent számunkra a hit! 

12.12. péntek: Bárcsak figyelnél parancsaimra! Jézus nyomába 

szegődni azt jelenti, hogy vállaljuk a keresztutat, nem pedig azt, 

hogy építjük karrierünket. Bűnbánattal készüljünk a gyónásra, 

hibáink jóvátételére. 

12.13. szombat: Illés ismét eljön. Az úton járás művészetében 

nem az a fontos, hogy ne essünk el, hanem hogy ne maradjunk a 

földön. Közös családi „zarándoklatot”tehetünk Makkosmáriára, 

Máriaremetére, vagy egy Mária-szoborhoz, képhez. 

Egy-egy gondolat és tennivaló Ferenc pápától - Adventre 

Jótékonysági vásárainkat november 30-án és december 7-én 

tartjuk 9
30

 órától - 12
30

 óráig. Jó idő esetén a templomkertben, ha 

az idő nem engedi, akkor a katolikus iskola aulájában. December 

18-án és 19-én a város Fő terén délután 15
00 

órától lesz. Hálásan 

köszönöm minden jó szándékú ember adományát, és a kezek 

munkáját. A Jó Isten áldja meg őket. 

          Sifter Gergő plébános 

Adventi vásár 

 

 


