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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött.
Ünnepek, emléknapok
Péntek (november 30.):
Szent András apostol ünnepe
Megalakult a Katolikus Karitász tabi csoportja
Árpád-házi Szent Erzsébet, a szolgáló szeretet szentjének
ünnepéhez kapcsolódóan 2018. nov. 17-én a plébánia közösségi
termében 12, az önkéntesség ügye mellet elkötelezett, a filiákról
és Tabról megjelent érdeklődő elfogadta a csoport vezetőségét s
kinyilvánította azon szándékát, hogy a szegényeken,
szenvedélybetegeken, rászoruló családokon, fogyatékkal élőkön,
idős-beteg testvéreinken lehetőségeihez mérten segítsen.
Az Állandó Tanácsba szinte minden, a plébániához tartozó
településről került be képviselő, akik egyelőre 5 évre vállalták a
feladatokat. Az Állandó Tanács tagjai: dr. Vajda Péter
csoportvezető, Tóthné Schell Krisztina és Csirke Erika helyettes,
Major Béláné pénztáros, Zsupekné Szilágyi Ildikó ifjúsági és
családreferens.
Az önkéntes munkához várjuk a segíteni szándékozókat. A
csoporthoz bárki csatlakozhat, aki elmúlt 18 éves és a vezetőség
bármely tagja felé megadja nevét, lakcímét, telefonszámát és
email címét.
Az alakuló ülésen a Kaposvári Egyházmegyei Karitász vezetője,
Feketéné Szabó Márta beszélt a Caritasban eltöltött évtizedes
szolgálatáról, kronologikus sorrendben ismertette a naptári év
során visszatérő országos programokat (Béres-csepp-akció,
Pelenka-akció, Vetőmag-program, húsvéti gyűjtés, táboroztatás,
iskolakezdési segélyezés, kályha/kandalló-akció, adventi gyűjtés).
Arra is biztatta a jelenlevőket, hogy aki a tényleges munkában
nem tud részt venni, az napi imáiban hordozza a Szeretetszolgálat
ügyét, vállaljon rendszeres imaszolgálatot, melyhez negyedéves
ütemezésben imaszándékokat küldenek. E láthatatlan önkéntesi
szolgálatra a név és a levelezési cím megadásával lehet
jelentkezni Vajda Péternél a 30/407-2675 telefonszámon.
Tenyei-Tóth Angéla alapító tag

Hirdetések
November 25-én, vasárnap országos gyűjtés van a Karitász
javára, amely adományokkal a rászorulókat támogatja
Anyaszentegyházunk.
November 25-e, Krisztus Király vasárnapja az egyházi év
utolsó vasárnapja. A mai szentmise végén ünnepélyesen
kitesszük az Oltáriszentséget, elimádkozzuk a Jézus Szíve
litániát a felajánló könyörgéssel együtt. Akik ezen az
ájtatosságon részt vesznek, teljes búcsút nyerhetnek a szokott
feltételekkel.
Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, Keresztény
Élet illetve Adoremus újságokat előfizetni, szíveskedjenek
jelezni a sekrestyében vagy a plébánián november végéig.
Újság- előfizetést a jövő évre – mint idén is – csak a teljes díj
befizetésével áll módunkban elfogadni. Az éves díjakról
hamarosan tájékoztatom a Testvéreket.
Adventi zenei áhítatok lesznek a testvéregyházakkal együtt
szombatonként 1700 órától a templomokban. Ezen alkalmak
előtt a város főterén ökumenikus gyertyagyújtás lesz 1630-tól,
majd közösen vonulunk az áhítatok helyszínére. Az első zenei
áhítatra december 1-jén, szombaton kerül sor a református
templomban. Tiszteljük meg egymást, intézzük úgy, hogy ezen
alkalmakon részt tudjunk venni!
Adventi időben a szentmisék rendje a következőképpen
változik. Hétfőn 600 óra (rorátés szentmise), kedden 600 óra
(rorátés szentmise), szerda 800 óra, csütörtökön 600 óra (rorátés
szentmise), pénteken 1800 óra, és szombaton 600 órakor (rorátés
szentmise).
Sifter Gergő plébános
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Imádság Krisztus Királyhoz!
Urunk, Jézus Krisztus! Imádunk téged, mint királyt az
Oltáriszentségben. Itt a te trónod, a te Fölséged szentélye. Te vagy
itt, királyok Királya, a menny és föld mindenható Ura. A sötétség
fejedelmei hasztalan szegülnek ellene uralmadnak, te legyőzted a
világot, mennyei Atyád Téged rendelt királyul az új Sion fölött, s
birodalmad határaivá a földkerekség határait tette. Te vagy az erők
Ura, a dicsőség Királya, az erős és hatalmas Király, a rettenetes és
szelíd Király, a béke és igazság Királya, az örökkévalóság
Királya. Kormánypálcád az igazság vesszeje. A lelki nemesség és
hatalom, a bölcsesség és minden mennyei javak bősége kíséri
mindenható Fölségedet. Úr Jézus! Légy hát a mi szívünk Királya,
uralkodjál rajtunk teljes hatalmaddal és kegyelmeddel.
Isten Báránya! Engedd, hogy színed előtt leboruljunk, s királyi
székedhez koronák helyett szívünket tegyük le, s mély imádással
mondhassuk: Méltó vagy, Urunk, Istenünk, hogy dicsőítsünk és
tiszteljünk. Elrejtett Isten és Üdvözítő! Dicsőség és áldás, hála és
imádás neked mindörökkön-örökké. Ámen.

Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
November 26., hétfő 1800 Tab –November 27., kedd 1800 Tab
November 28., szerda 800 Tab – November 29., csüt. 1800 Tab
November 30., pén. 1800 Tab – December. 1., szomb. 700 Tab
December 2., vasárnap:
800 Lulla – 930 Torvaj - Tab: 1100 és 1800 – 1300 Bábony
December 3., hétfő 600 Tab – December 4., kedd 600 Tab
December 5., szerda 800 Tab – December 6., csüt. 600 Tab
December 7., péntek 1800 Tab –December 8, szombat 600 Tab
December 9., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
A hétfői, keddi, csütörtöki és szombati mise rorátés szentmise.
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
-Templomainkban a szentmisék után
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő
számlaszámra: 11743112-20002059-00000000. A közlemény
rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az
adott évet.

