
 

 

 

  

   VI. évf. 49. szám                 2017. december 10.  

Tabi Öröm-Hírmondó 

tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám:  06- 30/785-1060  

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

 órától 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise- és szertartásrend: 

December 11., hétfő: 11
00 

 - 18
00

 Tab 

December 12., kedd: 6
00

 Tab - 16
30

 Lulla (gyóntatás,szentmise) 

Zala: 18
00

 gyóntatás – 18
30 

szentmise 

December 13., szerda: 8
00

 Tab - December 14 ., csüt.: 6
00

 Tab 

December 15., péntek.: 18
00

 Tab 

December 16., szombat.: 6
00

 Tab 

December 17., vasárnap: 

Lulla: 8
00

 - Tab: 11
00

 és 18
00

 

December 18., hét.:6
00

 Tab   – December 19., kedd: 6
00

 Tab 

December 20., szerda: 8
00

 Tab -  December 21., csüt.:6
00

 Tab  

December 22., péntek: 18
00

 Tab  

December 23., szombat.: 6
00

 Tab 

December 24., vasárnap: 

Tab: 11
00 

 

(hétfő, kedd, csütörtök és szombat rorátés szentmise) 

 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Urunk, mutasd meg nékünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nékünk! 

Adventi időben a szentmisék rendje a következőképpen 

alakul. Hétfőn 6
00 

óra (rorátés szentmise), kedden 6
00

 óra 

(rorátés szentmise), szerda 8
00

 óra, csütörtökön 6
00

 óra (rorátés 

szentmise), pénteken 18
00 

óra, és szombaton 6
00

 órakor (rorátés 

szentmise). 

Advent minden szombatján 16
30

 órától a város főterén 

ökumenikus gyertyagyújtás lesz. 

Karácsonyi virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a 

kihelyezett perselyben, vagy a sekrestyében. 

Lullán december 12-én 16
30

-tól gyóntatás majd szentmise, 

Zalán december 12-én 18
00

 órától gyóntatás, majd 18
30

 órai 

kezdettel szentmise lesz. A többi faluban csak a szentmisék előtt 

lesz gyónási alkalom. 

2017. december 13-án, szerdán 18
00

 órakor a 20 éves Tabi 

Városi Kamarakórus koncertet tart a római katolikus 

templomban. Fellépnek a zeneiskola növendékei. Sok 

szeretettel hívnak és várnak mindenkit.  

A betegeket gyóntatását Tabon és a falvakban december 15-

én, pénteken végezzük a reggeli óráktól. Kérem, 

szíveskedjenek jelezni a falvakban az egyházközségi 

képviselőknek, illetve Tabon a sekrestyében vagy a Plébánia 

elérhetőségein, hogy hol van idős testvérünk, akit otthonában 

felkereshetünk.  

Előre hirdetem, hogy december 16-án, szombaton a 16
30

-kor 

kezdődő gyertyagyújtás után levonulunk a város 

betleheméhez, amelyet ünnepélyesen megáldunk, utána pedig 

a Szeretet Alapítvány karácsonya lesz a Művelődési Házban. 
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. 

                          Sifter Gergő plébános 

Karácsonykor angyalok szállnak át a városok felett, belesnek a 

kéményeken és az ablakokon. Hópelyheken utaznak és gomolygó 

felhőkön. Aranyszínű a hajuk, piros az arcuk és fehér habos a 

ruhájuk. Sok-sok angyalka repül, ilyenkor már kora délután 

elindulnak távoli, mesés lakóhelyükről, hogy karácsony titkokkal 

teli, varázslatos éjszakáján megérkezzenek az emberekhez. 

Vannak olyan angyalkák, akik az ajándékokat hozzák a 

gyerekeknek, mások egyszerűen csak a vidámságot és a szeretetet 

hozzák. Mialatt ők fenn röpködnek az égben, az emberek 

házaikban a karácsonyi vacsorához készülődnek, vagy áhítattal 

állják körül a fenyőfát. Sok család van, ahol nem telik 

pulykasültre és kalácsra, az angyalok beröppennek ezekhez a 

családokhoz, és szeretettel erősítik meg az emberi szíveket. Ezért 

érzi mindenki karácsony estéjén a nyugalmat és a békességet. 

Sok ember van, aki egyedül ünnepel, gyertyát gyújt és 

csillagszórót, és szomorúan gondol szeretteire, akik messze 

kerültek tőle. A karácsonyi angyalkák hozzájuk is elmennek, és 

egy pillanatra legalább örömet és mosolyt varázsolnak a 

magányos emberek arcára. Ha karácsony estéjén megzörren az 

ablakotok, vagy befütyül a szél a kéményeteken, gondoljatok a 

karácsonyi angyalkákra, mert biztosan ők járnak közöttetek. 

Legyetek ti magatok is olyanok, mint az angyalok, vigyetek 

boldogságot nagyszüleiteknek, családotoknak. A szeretethez és 

békességhez néha nagyon kevés kell. Gondoljatok erre, ha 

kavarognak a karácsonyi hópelyhek, de akkor se feledjétek ezt, 

ha majd meleg nyár lesz! 

 

 

 

Szerda (december 13.): Szent Lúcia szűz és vértanú 

   emléknapja 

Csütörtök (dec. 14.): Keresztes Szent János áldozópap és 

   egyháztanító emléknapja 

Ünnepek és emléknapok Hirdetések 

 

Karácsonyi angyalok 

 

Karácsony ünnepére készülve az idén is szeretnénk a 

szentcsalád-járás hagyományát feleleveníteni. Advent 3. 

vasárnapjától kezdve a Szent Családot ábrázoló kép 8 napon 

át vándorol családról-családra. A szentképet hozók a képet 

váró családdal közösen imádkoznak. Miután a vendégek 

elmennek, a szentképet fogadó család rövid imára gyűlik össze a 

kép körül. Másnap besötétedés után a szentképet a következő 

családhoz viszik, akik az előzőekhez hasonlóan fogadják 

majd és adják tovább. A szentcsalád-járás advent 3. 

vasárnapjának estéjétől advent 4. vasárnapjáig tart. Ahhoz, hogy 

minél több, a Szent Családot ábrázoló kép indulhasson útjára, 

kérjük és biztatjuk egyházközségünk családjait, hogy részvételi 

szándékukat 2017. december 15-ig jelezzék templomaink 

sekrestyéiben, vagy a plébánián, nevük, címük és 

telefonszámuk megadásával. Egy szentkép 7 családnál fordul 

meg (vasárnaptól vasárnapig). Amennyiben 7 család együttesen 

adja le jelentkezését, akkor ők egymás között beszéljék meg, 

hogy ki, mikor és hova viszi. Ebben az esetben nem kell 

nekünk kialakítani a sorrendet. Amennyiben nincs 7 együtt 

jelentkező család, kérjük nevük, címük, telefonszámuk és 

azoknak a napoknak (egymást követő két nap) megadását, amikor 

tudják fogadni és tovább vinni a szentképet. A Szent Családot 

ábrázoló képeket a kört indító családok advent 3. 

vasárnapján (december 17-én), a délelőtti szentmise után 

vehetik át. 

Szállást keres a Szent Család 

 


