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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Boldog az az ember, * aki féli az Istent.
Püspöki rendelkezés
A Kaposvári Egyházmegyében számos hívő és paptestvér
kérdésére válaszolva az MKPK 2020. november 9-i járványügyi
közleményének kiegészítéseként az alábbi rendelkezéseket
hoztam:
1. A közelgő ünnepekre tekintettel visszavonásig felhatalmazást
adok minden gyóntatási fakultatással rendelkező papnak, hogy a
tavasszal meghirdetett feltételekkel általános feloldozást adjanak.
Ilyenkor is szükséges a hívők részéről a bűnbánat és a súlyos
bűnök mielőbbi személyes megvallásának szándéka.
2. Egyházmegyénkben a plébániákon a közösségi programokat és
oktatásokat fel kell függeszteni, ha lehetséges, online
közvetítéssel kell azokat pótolni.
3. A plébániai irodákban az ügyintézés online formában történjen,
és csak a legszükségesebb esetekben legyen személyes kontakt.
4. A templomokban olyan módon alakítsuk ki az ülésrendet, hogy
a 1,5 méteres távolság a hívek között megtartható legyen. A
templomokban csak egészséges és szabályosan (orrot és szájat is
takaró) maszkot viselő hívő tartózkodhat.
5. A templomokat szentmisék között alkalmas módon szellőztetni
és fertőtleníteni kell.
6. A vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól
további intézkedésig felmentést adok mindazoknak, akiknek a
részvétel komoly nehézséget vagy kockázatot okozna.
7. A plébánosok a szentmisék rendjét a helyzetnek megfelelően
alakíthatják. Amennyiben a plébánián szolgáló pap megbetegszik
vagy karanténba kerül, értesíteni kell az esperest. Ahol misézőt
nem tudnak biztosítani, igeliturgia tartására kérjenek fel
diakónusokat illetve akolitusokat.
Imádkozom azért, hogy a járvány megpróbáltatása mielőbb véget
érjen, kérem Istentől, hogy fogadja elhunytainkat az örök
boldogságba, betegeinknek adjon gyógyulást, az értük
fáradozóknak pedig erőt és örömet a szeretet szolgálatában.
Kaposvár, 2020. november 9.
Varga László
megyéspüspök

Hirdetés
November 22-én, vasárnap országos gyűjtés van a Karitász
javára, amely adományokkal a rászorulókat támogatja
Anyaszentegyházunk.
November 22-én, vasárnap 930 órakor tartjuk a bábonyi
kápolna búcsúját Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva.
Akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, Keresztény Élet,
Adoremus újságokat előfizetni, kérem, szíveskedjenek jelezni a
sekrestyében vagy a plébánián november végéig. Újság előfizetést
a jövő évre csak a teljes összeg (éves díj) befizetésével áll
módunkban elfogadni.
A kialakult járványhelyzetre való tekintettel sem a város
főterén, sem pedig templomainkban nem lesz ünnepélyes
gyertyagyújtás az adventi szent időben.
Akik még nem rendezték az idei évre egyházi
hozzájárulásukat (egyházi adó), szíveskedjenek befizetni a
sekrestyében, vagy a plébánián hivatali időben, valamint a
csekkes mód is rendelkezésükre áll. Csekk az újságos polcnál
megtalálható.
Sifter Gergő h.esperes-plébános

„Családjaink együtt a közösségben”

Hosszas szervezést követően november 7-én ökumenikus családi
napot rendeztünk Zalán. Istennek hála, nagyon szép, napsütéses
reggelre ébredtünk. A meghirdetett főzőversenyre öt csapat
nevezett be. Fél tíz körül fogtak hozzá a különféle ízletes ételek
megfőzéséhez. Tíz órakor Sándor Zsuzsa Noémi református
tiszteletes asszony, Endreffy Máté evangélikus lelkész és Sifter
Gergely helyettes esperes nyitotta meg ünnepélyesen a
rendezvényt. A vállalkozó kedvű gyerekek szüleik kíséretében
először geoláda keresésbe fogtak. Két csoport indult el különböző
koordináták szerint. Mind a kettő sikeresen megtalálta a
dobozkákat, és örömmel osztották szét a bennük lévő apróságokat.
A jó idő nyújtotta kellemes melegben a játszótéren kézműves
foglalkozások és népi játszótér is várta a kisebb-nagyobb lurkókat.
Vidám nevetés, szappanhab és szaladgálás töltötte be a kis falu
központját. A délelőtt az akadályversenyen hat csapat vett részt.
Az állomásokon a hónap szentjeihez kapcsolódva kellett érdekes
feladatokban pontokat gyűjteniük. Jó volt megélni, hogy nemcsak
családok neveztek a játékba, hanem közösségként összefogva
barátok, osztály- és iskolatársak is alkottak csapatokat. Nagy
egyetértésben, jókedvben oldották meg a különféle feladványokat.
Fél egy körül ültünk asztalhoz. Nagyon finom gulyáslevest
ehettünk. Eközben már javában zajlott a főzőverseny
ízletességeinek értékelése. Fél kettőkor a MegaRox társulat múltat
idéző slágereit hallhattuk. Jó kedvvel énekeltünk, néhányan még
táncra is perdültek. A koncertet követően került sor az ünnepélyes
értékelésre, amelynek a következő lett az eredménye:
Főzőverseny: I. Sérsekszőlősi Jézus Szíve Brigád, II. Kordován
család Pötty csapata, III. Gézengúzok (Óvó nénik) IV. Nyuszi
Team, V. Eszem-Iszom SzM csapata. Akadályverseny: I. A Pék
II. Friss erő III. Gamerek Nyuszkák, Halloween, Csillag csapatok
A napot vidám hangulatban pakolással zártuk. Nagyon nagy
segítségünkre volt a rendezvény szervezésében, lebonyolításában
a falu polgármestere, Kadlicskó Krisztián.
Köszönjük minden segítő maratoni munkáját és támogatását, a
falunak a sok finomságot.
Nyulné Németh Erika

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:
November 16., hétfő 1800 Tab – November 18., szerda 800 Tab
November 20., péntek 1800 Tab – Nov. 21., szombat 700 Tab
November 22., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Bábony - Tab: 1100 és 1800 1300 Zala
November 23., hétfő 1800 Tab – November 25., szerda 800 Tab
November 27., péntek 1800 Tab – November 28., szom. 700 Tab
November 29., vasárnap:
800 Lulla – 930 Torvaj - Tab: 1100 és 1800

