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2018. december 16.

Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Ujjongj és zengjél háladalt, mert nagy és szent a te Megváltód!
Hirdetések
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).
Karácsonyi virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk
a kihelyezett perselyben, vagy a sekrestyében.
A betegek gyóntatását Tabon és a falvakban, december 20-án,
csütörtökön végzem 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 felkereshetem.
Templomunk karácsonyi díszítése december 22-én, szombaton
lesz a 600 órakor kezdődő szentmise után. Kérek mindenkit, aki
tud, segítsen ebben, hogy minél meghittebb és örömtelibb legyen
az ünnep!
December 22-én, szombaton 1630 órától a város főterén
meggyújtjuk az adventi koszorúnk 4. gyertyáját.
A plébánia területén az ünnepi szentmisék rendje a
következőképpen alakul. Éjféli szentmise december 24-én 1900
órakor Megyeren, éjfélkor pedig Tabon lesz.
Karácsony napján, december 25-én 800 órakor Sérsekszőlős, 930kor Zala, 1100 és 1800 órakor Tabon lesz szentmise, 13 órakor
Bábonyban. Karácsony másnapján, december 26-án 800 órakor
Lulla, 930-kor Torvaj, 1100 és 1800 órakor Tabon valamint 1300
órakor a megyeri templomban lesz szentmise.
December 27-én, csütörtökön 1800 órakor kezdődő szentmise
keretében megtartjuk a Szent János-napi szokásos
bormegáldást. Kérem a borosgazdákat, hogy értesítsék egymást,
és hozzák el boraikat. A szentmise után, ahogy tavaly is,
szeretettel hívom és várom őket a plébániára közös együttlétre,
borkóstolásra. Apostolkodjunk ez ügyben is.
Előre hirdetem, hogy december 31-én, hétfőn a megszokott
miserendtől eltérően nem 1800 órakor, hanem 1700 órakor
kezdjük az év végi hálaadást, amely szentmise keretében
beszámolok a Plébánia életében történt fontosabb eseményekről
is.
A Plébánia neve és bankszámlaszáma megváltozott! Ezután a
nevünk
UTOLSÓ
VACSORA
PLÉBÁNIA
TAB.
Bankszámlaszámunk: CIB Bank: 10700749-7120388751100005. Megtalálható a Plébánia honlapján a Mit tegyek
ha… fül alatt is.
A Keresztény Élet újság ára 10.440 Ft/év, az Új Ember újság
ára 14.400 Ft/év és az Adoremus 8.080 Ft/év. Kérem, akik
feliratkoztak, hogy a jövő évre is szeretnének előfizetni, az
éves díjat fizessék be a sekrestyében január 27-ig.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia döntése értelmében
2019. január 1-től változik a stóladíjszabás. Szentmise 3.000Ft,
Temetés 25.000 Ft, Esketés 30.000 Ft, Harangozás 1.500
Ft/alkalom.
Szeretettel kérem a kedves Testvéreket, akik az idei évben még
nem rendezték az egyházi hozzájárulásukat, ezt megtehetik a
szentmisék előtt és után a sekrestyében, illetve a plébánián
hivatali időben.
Sifter Gergő plébános

Csanád Béla: Adventi imádság
Urunk, Istenünk,
Adventi üzeneted, tudjuk, nekünk is szól:
„Készítsétek az Úr útját! Egyengessétek ösvényeit!”
– így mondja Izajás próféta.
„Térjetek meg!” – ezt hirdeti Keresztelő János.
Add, hogy mostani karácsonyi készületünk
És életünk nagy adventjének minden igaz törekvése
Eredményes legyen:
Mindjobban hozzád térjünk,
Kinyissuk szívünket előtted,
És egyre nagyobb részt kapjunk életedből.
Lelked irányítsa napjainkat,
Mindennap hasonlóbban legyünk Krisztushoz,
És így munkáljuk
Magunk és a világ megszentelését.
Ámen.

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: : 06- 30/785-1060
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
December 17., hétfő 600 Tab – December 18., kedd 600 Tab
December 19., szerda 800 Tab – December 20., csüt. 600 Tab
December 21., péntek 1800 Tab –December 22, szombat 600 Tab
December 23., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
A hétfői, keddi, csütörtöki és szombati mise rorátés szentmise.
December 24., hétfő 1900 Megyer - 2400 Tab – Éjféli szentmise
December 25., kedd – Karácsony napja
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800 – 1300 Bábony
December 26., szerda – Karácsony másnapja
800 Lulla – 930 Torvaj - Tab: 1100 és 1800 – 1300 Megyer
December 27., csüt. 1800 Tab – Szent János-napi bormegáldás
December 28., péntek 1800 Tab –December 29, szombat 700 Tab
December 30., vasárnap:
800 Lulla – Tab: 1100 és 1800
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
-Templomainkban a szentmisék után
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
Új neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab
-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő
számlaszámra:CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 A
közlemény rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”,
valamint az adott évet.

