
 

III. évf. 51. szám                   2014. december 21. 

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: Hadd énekeljem örökké * Urunknak irgalmas jóságát! 

 

December 21-én, vasárnap este 16
30

 órától a város főterén 

ökumenikus gyertyagyújtás lesz. 

Adventi időben, december 23-án, kedden reggel 6 órakor 

(rorátés) szentmisét tartunk, amely előtt és alatt gyónási 

alkalmat biztosítunk! Kérjük, idejüket próbálják úgy beosztani, 

hogy lelkileg minél előbb felkészüljenek Jézus születésére, és ne 

halogassák a lelki megtisztulást karácsony napjára. 

December 23-án, kedden reggel 8 órától díszítjük a 

templomunkat karácsonyra. Akinek  lehetősége van és ideje 

engedi,  kérem, segítsen nekünk.  

December 24-én, szerdán reggel nem lesz szentmise! Itt a 

templomunkban éjféli szentmisével Krisztus Urunk születésének 

Főünnepét üljük. 23
30

órakor a Szent Gellért Római Katolikus 

Iskola 5. osztálya és az iskola énekkara pásztorjátékot ad elő. 

Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket!  

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 megyeri templomban is lesz 

szentmise 15
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.  

Hétfőn, december 15-én tartottuk a fiatal papok találkozóját 

délelőtt 11 órakor kezdődő szentmise keretében. Hálásan 

köszönöm mindazoknak, akik felkarolták ezt az ügyet és 

segítettek, akár süteményeket, finomságokat hoztak, akár a 

tálalásban segítettek!  

Akik feliratkoztak, hogy a jövő évre is kérnek Keresztény Élet 

illetve Új Ember újságokat, szíveskedjenek befizetni a 

sekrestyében. A Keresztény Élet újság ára 9360 Ft/év. Az Új 

Ember újság ára ettől az évtől 12400 Ft, mert tavasztól új, 

színes küllemmel jelenik meg. 

              Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Advent 4. vasárnapja: 

A te házad és királyságod örökre megmarad. Az eldobott étel 

olyan, mintha a szegények asztaláról loptuk volna el. Ebédre 

meghívni egy magányos barátot, rokont, osztálytársat. 

12.22. hétfő: 

Az Úr teljesítette kérésemet. Kedves fiatalok, ne féljetek 

határozott lépéseket tenni az életben. Bízzatok, az Úr nem hagy 

egyedül benneteket! Látogatás egy szeretetotthonban 

gyerekeinkkel, fiatalokkal. Örömet szerezni az időseknek, 

betegeknek! Éneklés, saját készítésű süti ajándékozása. 

12.23. kedd: 

Elküldöm követemet, aki egyengeti utamat. Ne féljünk 

megbocsátást kérni Istentől. Ő sosem fárad bele a megbocsátásba. 

Isten tiszta irgalom. Lelkünket és otthonunkat megtisztítva várjuk 

a Messiást! 

12.24. szerda:  

A te házad és királyságod örökre megmarad. Mária „igenjével” 

megnyitotta a kaput Istennek, hogy Ő oldja fel ősi 

engedetlenségünk csomóit, Mária az anya, aki türelemmel és 

gyöngéden Istenhez vezet bennünket, hogy Ő oldja fel lelkünk 

csomóit az Atya irgalmasságával. Mária hite Jézusnak emberi 

testet ad. Kérjük az Úristent, hogy legyen szeretet és béke 

családjainkban. 

Adventi gondolatok Ferenc pápától 

Ki ünnepel igazán karácsonyt? 

Kinek szép karácsonyfája van, 

És sok ajándékát számba véve 

Önfeledten játszik boldogan? 

Az ünnepel igazán karácsonyt, 

Ki nemcsak kapni – adni is szeret. 

Haragosa, ellensége felé 

Készséggel nyújt békülő kezet. 

Boldog, ha másnak örömet szerez. 

És ünnep múltán is szeret, örül! 

Így ünnepel igazán karácsonyt, 

Kit Betlehemnek fénye vesz körül.  (Siklós József) 

Ki ünnepel igazán? 


