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Hivatali órák:   csütörtök.: 16
00

 - 17
30 

óráig 

                            szombat:     9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

December 7., hétfő 6
00

 Tab rorátés mise – Dec. 8., kedd:8
00

 Tab 

December. 9., szerda 8
00 

Tab 

Dec. 11., pént. 18
00

 Tab – Dec. 12., szomb. 6
00 

Tab rorátés mise 

December 13., vasárnap:  

8
00

 Lulla – 9
30

 Megyer - Tab: 11
00 

és 18
00

  

December 14., hét. 6
00

 Tab rorátés mise– Dec. 16., szerda 8
00 

Tab 

Dec. 18., pént. 18
00

 Tab – Dec. 19., szomb. 6
00 

Tab rorátés mise  

December 20., vasárnap:  

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00 

és 18
00

  

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 kérem, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, 

valamint az adott évet. 

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Ha valahova utazunk, készülődés előzi meg azt: igazolvány, pénz, 

csomagok, térkép, stb. meglegyenek. Az egyházi év kezdetén 

óriási, szent kalandra hív bennünket az Egyház: nagy utazásra az 

örökkévalóság felé, a Krisztussal való végső és boldogító 

találkozás felé. Közben pedig állomások vannak, sok kicsi és két 

nagy: karácsony és húsvét. 

Advent első vasárnapjától indul szent utazásunk, és jövő év 

Krisztus király vasárnapjával zárul a liturgikus esztendő. 

Adventben vagyunk. Mit jelent ez a szó: advent? – Úrjövet, 

eljövetel, az Úr eljövetelének az idejét, adventus Domini (latinul). 

Mikor jön el, milyen eljövetelre várunk? Adventben Jézus 

Krisztus hármas eljövetelére várunk. 

Emlékezünk az első adventre, amikor a Messiás érkezését várta az 

ószövetségi zsidóság, de valójában a Megváltó születését várta az 

egész ókori világ. Mi, keresztények hisszük: Jézus Krisztus a 

világ Megváltója, ahogy ez első hitvallások egyike mondja: Jézus 

Krisztus Isten Fia Megváltó. (Ennek a szimbóluma az ókeresztény 

művészetben a hal motívum - IXTUS /Iesus Khristos Theu Uios 

Soter/). Az első Krisztus-hívők onnét ismerték föl egymásról, 

hogy ők keresztények, amikor találkoztak, lerajzolták ezt a jelet. 

Krisztus második eljövetelét is ünnepeljük adventben, amikor 

Krisztus mint Király dicsőségesen jön el a világvégén. Erről szólt 

Krisztus király főünnepének, és advent első vasárnapjának az 

evangéliuma. 

Személyes életünk adventjét is ünnepeljük, Jézus Krisztussal való 

személyes találkozást szeretnénk. 

Adventben karácsonyra készülünk. Azt akarjuk, hogy az a kisded, 

aki kétezer éve megszületett, szülessék újjá a szívünkben, az 

életünkben. Amint ez a Gyermek megváltoztatta sokak életét 

annak idején, azt akarjuk, hogy az azóta is élő Jézus változtassa 

meg a mi életünket is. 

        forrás: internet 

Jöjj el, népek várakozása, Úr Jézus, örvendeztess meg 

jelenléteddel! 

Nagy szükségünk van tanácsra, segítségre, oltalomra. 

Ha saját erőnkből akarunk választani jó és rossz között, 

Könnyen tévedésbe esünk, 

S észrevétlenül a csalárdság áldozatai leszünk. 

Ha jók szeretnénk lenni, hiányzik belőlünk az erő és a bizalom. 

Amikor ellen akarunk állni a gonosznak, 

Gyakran gyengének bizonyulunk és alulmaradunk. 

 

Jöjj, Uram, világosítsd meg vakságunkat! 

Jöjj segítségére a gyarló, gyönge embernek! 

Jöjj el, isteni dicsőség fénye! 

Jöjj el, isteni erő és bölcsesség! 

Tedd fényessé éjszakánkat, oltalmazz a veszélyben, 

Tedd látóvá vakságunkat, erősítsd bátorságunkat, 

Vezess kezeddel fogva minket, hogy hűségesen, 

Szent akaratod szerint járjunk földi zarándokutunkon, 

Míg végül fölveszel az örök hazába, 

Amelyet te alapítottál és magad építettél föl! 

December 8-án, kedden 8
00

 órakor is lesz szentmise a 

plébániatemplomban. 

Szeretettel közlöm a Kedves Testvérekkel, akik az idei évben 

még nem rendezték az egyházi hozzájárulásukat, ezt 

megtehetik a szentmisék előtt és után a sekrestyében, 

átutalással, vagy csekken való befizetéssel, amely az újságos 

polcnál megtalálható. 

Templomunk karácsony előtti nagytakarítása december 12-

én, szombaton lesz 14
00

 órai kezdettel. Nagyon kérem, hogy 

aki tud, segítsen. 

Karácsonyi virágokra szánt adományaikat köszönettel 

fogadjuk a kihelyezett perselyben, vagy a sekrestyében! 

A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel, nem lehetséges a 

szentgyónások szokott módon való elvégzése, ezért december 

13-án, advent III. vasárnapján a 11
00

 órakor kezdődő 

szentmise keretében általános feloldozást adok mindazoknak, 

akik szentségi feloldozásban szeretnének részesülni. Később, 

amikor a járvány helyzet mérséklődik, és ismét lehetőség lesz a 

szentgyónások elvégzésére, ezeket a bűneinket is meg kell 

vallanunk Istennek újra.  

Általános feloldozást adok december 13-án Lullán és a 

megyeri templomban, valamint december 20-án 

Sérsekszőlősön és Zalán a szentmisék keretében. 

             Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Adventi vers 

 

Adventi gondolatok 

 

Hirdetés 

 

 

 

 


