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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.
Köszöntés
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagy öröm számomra, hogy újra együtt lehetünk! Örülök, hogy
Egyházközségünk területéről mindeddig sikeresen átvészeltük e
koránt sem egyszerű és szigorú időszakot! Püspök atya
engedélyezte szigorú óvintézkedések betartásával a szentmisék
bemutatását, ezért a mai vasárnaptól mi is óvatosan nyitunk, a
teljes nyitás Pünkösdvasárnaptól valósul meg.
Az elmúlt két hónap sem telt el eredménytelenül
Egyházközségünk területén. Mit is tettünk…
•Megvalósult a Plébániatemplom teljes tetőcseréje, és új csatornát
kapott templomunk.
•A Székesegyház felújítása miatt sikerült megszerezni egy
gyóntatószéket, amely teljes egészében templomunk ékessége lett,
hiszen stílusában megegyező és méltó hely a szentséghez
járulóknak. Impozáns tölgyfából készült a gyóntatószék, amelyet
restaurátorok szedtek szét ott, és állítottak össze itt helyben.
Zámbó Attila végezte a villanyszerelési munkákat, teljesen újak a
lámpák és az elektromos hálózat.
•A héten elkezdődött a templombástya felújítása, valamint a hátsó
támpillér javítási és festési munkálata, amelyet Németh László
helyi vállalkozó végez el.
•Megtörtént a nagy akácfák és más fák (7 db) gyökerének végső
eltávolítása (tuskómarás), a munkákat a Kezola Kft. végezte,
reggel 9 órától este 7 óráig dolgoztak.
•Jövő héten elkezdődik a templomkert teljes rendbetétele, a sittes
földréteg eltávolítása, majd termőföld szétterítése. Ezután
füvesítjük a területet.
•Nagyon szeretném a templomajtókat kívül és belül lefestetni,
valamint a templom alsó lábazatát is körbe.
HA VALAKI SZÍVESEN SEGÍTENE, ADOMÁNYÁT
KÖSZÖNETTEL FOGADJUK!
Kérek mindenkit, hogy a megfelelő óvintézkedéseket tartsuk be!
Minden értünk történik. Templomba lépéskor kötelező a
szájmaszk használata, a kezek fertőtlenítése, a másfél méteres
távolság tartása (egy padban két ember, kivétel családtagok).
Áldozás előtt húzzuk a maszkunkat az állunkra, ezután
fertőtlenítsük a kezünket, majd miután kezünkbe fogadtuk az Úr
Jézust, vegyük magunkhoz az Oltáriszentséget, a maszkunkat
pedig húzzunk vissza az orrunkra.
Sifter Gergő h.esperes-plébános
Rendelkezés
Május 18-tól Egyházmegyénkben a megyéspüspök megengedte a
nyilvános szentmisék tartását. Plébánosi hatáskörömnél fogva a
következőket léptetem életbe Egyházközségünkben:

A
falvakban
az
első
nyilvános
szentmise
Pünkösdvasárnap (május 31.) lesz.

Hétköznapi szentmisék továbbra is szünetelnek, mert a
rendszeres mindennapi fertőtlenítést a templomban biztosítani nem
tudjuk.

Május 31-től térünk vissza a szokott miserendhez,
hétköznap és vasárnap is.

Temetési gyászmisék megtarthatók (kötelező a szájmaszk
viselése, a kezek fertőtlenítése).

A Püspöki rendelet szerint kötelező a templomba
belépéskor a kezek fertőtlenítése (ezt biztosítjuk), kötelező a
szájmaszk viselése, másfél méteres távolság tartása (egy padban
két ember- kivéve családtagok), a papnak és a kántornak nem kell

szájmaszkot viselni, kivéve áldoztatáskor. 65 éven felüli
paptestvérek nem áldoztathatnak.

Áldozáskor kötelező a másfél méteres távolság tartása,
áldozás előtt a kezek fertőtlenítése – ezért elöl is biztosítunk
fertőtlenítőszert.

Áldozás rendje a következő: Mellmagasságban egymásra
helyezett és kinyújtott kéz, majd oldalra lépünk, lecsatoljuk a
maszkot, magunkhoz vesszük az Oltáriszentséget, visszacsatoljuk a
maszkot és a helyünkre megyünk.

Perselyadományokat a kijáratnál elhelyezett kosárba
tegyük, mielőtt távozunk a templomból.
Sifter Gergő h.esperes-plébános

Hirdetések
Jövő vasárnap Pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradásának az
ünnepe lesz. Azt ünnep mindkét napján vasárnapi miserendet
tartunk. Vasárnap 8 órakor Lullán, fél 10-kor Torvajon, 13
órakor Bábonyban, 11 és 18 órakor Tabon, hétfőn 8 órakor
Sérsekszőlősön, fél 10-kor Zalán, 13 órakor Megyeren, 11 és
18 órakor Tabon lesznek szentmisék.
Június 3-tól a szerda reggeli szentmisék a következő tanévig 700
órakor kezdődnek.
A Karitász csoport pályázatot írt ki a „Szolgáló Szeretet Ifjú
Reménysége díj” elnyerésére nyolcadik osztályos diákok részére.
A pályázat célja, hogy elismerje az általános iskolából ballagó
diákok tehetségét és közösségi munkáját. A pályázattal
kapcsolatos részletek megtalálhatók a plébánia honlapján.
Az esztendő fele eltelt, ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek
eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével.
Ennek összege 5000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a szentmisék
előtt és után a sekrestyében, a plébánián hivatali időben,
valamint az CIB Bankban a Plébánia folyószámlájára (név és
cím megadásával), amely megtalálható a Plébánia honlapján is.
www.tabiplebania.hu
Sifter Gergő h.esperes-plébános

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
Mise- és szertartásrend:
Május 24., vasárnap: Tab: 1000
Május 31., vasárnap: lásd a Hirdetésekben, már a régi rend
szerint
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
-Templomainkban a szentmisék után
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
-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.

