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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk.
Egyéves a Tabi Karitász csoport
Fennállásának első évfordulóját ünnepelte a Tabi Karitász csoport.
2019. november 9-én Mayer Mihály nyugalmazott pécsi püspök
által celebrált hálaadó szentmisével köszönte meg a Karitász tabi
csoportja a Mennyei Atyának a pártfogását, e nemes szolgálathoz
nyújtott segítségét.
A szentmisét tartalmas műsor előzte meg, melyben Sifter Gergely
szentszéki bíró, helyettes esperes, plébános köszöntötte a szép
számban egybegyűlteket. A Szent Gellért Római Katolikus
Általános Iskola és Óvoda három csoportjából érkezett gyermekek
egy színdarabban idézték fel a Karitász védőszentjének, Árpádházi Szent Erzsébetnek alakját.
Személyesen köszönte meg a tabiaknak Feketéné Szabó Márta a
Kaposvári Egyházmegyei Karitász Igazgatója az elindulást, és az
általánosan elterjedt karitászos programokon túli önálló
kezdeményezéseket is, mint pl. a “Szolgáló Szeretet Ifjú
Reménysége” néven alapított 15 ezer forintos pénzjutalommal
járó díjat, mely az általános iskolák nyolcadik osztályából ballagó
diákok eddigi, közösségért végzett teljesítményét ismeri el.
Levélben megtisztelte a rendezvényt a térség parlamenti
képviselője, Witzmann Mihály is.
A Takáts Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
rézfúvósainak kamarakoncertjét dr. Vajda Péter tabi csoportvezető
köszöntője és beszámolója követte. Büszkén emelte ki, hogy
egyike vagyunk az országszerte működő 802 plébániai
karitászcsoportnak, amelynek 8936 fős önkéntesi létszámából
jelenleg 32 főt mi - Tab, Bábonymegyer, Lulla, Sérsekszőlős,
Torvaj és Zala -, hívei adunk. Továbbra is várjuk magunk közé
mindazokat, akik segíteni, tenni akarnak az itt élőkért, nőket és
férfiakat, fiatalabbakat és szép korúakat egyaránt. Odafigyelünk
egymásra, és nem rovunk ki senkire olyan feladatot, amit ő
személyesen ne venne jó néven. Azoknak is helye van közöttünk,
akik más szeretetszolgálat kötelékében teljesítenek szolgálatot,
vagy egészségi állapotuk és előrehaladott koruk már nem teszi
lehetővé, hogy tevékenységet vállaljanak, de biztosítani tudják
nekünk a stabil imádságos hátteret azzal, hogy napi
imafelajánlásukkal támogatnak, segítenek bennünket.
A műsor végén kerültek átadásra a „Cselekvő szeretet” címen
meghirdetett rajzpályázat nyerteseinek a díjak és oklevelek.
Tenyei-Tóth Angéla

Hirdetés
Advent minden szombatján 1630 órától a város főterén
ökumenikus gyertyagyújtás lesz.
Adventi zenei áhítatok lesznek a testvéregyházakkal együtt
szombatonként délután 1700 órától a templomokban. A
második alkalomra december 8-án, szombaton kerül sor az
evangélikus templomban. Fellép Surasenkó Dániel blockflöte
hangszerrel. Adventi gondolatokat hirdet: Sándor Zoltán
református lelkipásztor. Tiszteljük meg egymást, úgy intézzük,
hogy ezen alkalmakon részt tudjunk venni!
December 9-én, hétfőn Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának
ünnepe van, így 800 órakor is lesz szentmise a templomunkban.
Templomunk karácsony előtti nagytakarítása december 14-én,
szombaton lesz 14 órai kezdettel. Nagyon kérem, hogy aki tud,
segítsen.
Karácsonyi virágokra szánt adományaikat köszönettel
fogadjuk a kihelyezett perselyben, vagy a sekrestyében!

Előre hirdetem, hogy Lullán december 10-én, kedden 1630-tól
gyóntatás, majd szentmise, Zalán december 10-én, kedden 1730
órától gyóntatás, majd szentmise lesz. A többi faluban csak a
szentmisék előtt lesz gyónási alkalom.
Az esztendő nagy része eltelt, ha lehetőségük van rá, kérem,
tegyenek eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó
befizetésével. Ennek összege 4000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a
szentmisék előtt és után a sekrestyében, 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.
Sifter Gergő h.eperes-plébános
Adventi gondolatok
"Ki mehet fel az Úr hegyére? Ki állhat meg az ő szent helyén?" –
kérdezi a zsoltáros. Advent kezdetén még nehéz felemelkedni és
azt mondani: Igen, azt hiszem, én méltó vagyok erre. De ez a
négyhetes várakozás éppen arról szól, hogy napról napra közelebb
kerüljünk Jézushoz – hogy imáinkkal és jótetteinkkel,
lemondásainkkal
és
felajánlásainkkal,
megtisztulva
és
megerősödve mind jobban megérezzük azt az isteni kegyelmet,
amelyet a közénk születő istengyermek hoz el a világra.
Most, advent elején még nehéz átéreznünk annak a csendes éjnek a
csodáját, ahová tartunk készületünk során. Eltéríti gondolatainkat,
túlkiabálja a belső hangot a csillogó és zajos világ, ami a vásárlás
ünnepére készül egy hónapon át. Túl tudunk-e látni a
fényfüzéreken a bölcső felett álló csillagig?
Meghalljuk-e a hangos vásári zene mögött az újszülött gyermek
csendes szuszogását?
Nem könnyű feladat, de fel lehet készülni rá – talán erről is szól az
adventi idő.
forrás: internet

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 2., hétfő 600 Tab rorátés mise
December 3., kedd 600Tab rorátés mise
December 4., szerda 800 Tab
December 5, csüt. 600 Tab rorátés mise
December 6., péntek 1800 Tab
December 7., szombat: 600 Tab rorátés mise
December 8.,vasárnap:
800: Sérsekszőlős – 930 Zala - 1100 és 1800: Tab
December 9., hétfő 600 Tab rorátés mise és 800 Tab
December 10., kedd 600Tab rorátés mise
December 11., szerda 800 Tab
December 12, csüt. 600 Tab rorátés mise
December 13., péntek 1800 Tab
December 14., szombat: 600 Tab rorátés mise
December 15.,vasárnap:
800: Lulla – 930 Torvaj - 1100 és 1800: Tab

