A Tabáni Plébánia hirdetése
2020. november 14.
Fogadóóra, ügyintézés csak telefonon — iroda-időben
Hétfőn 9-12h, hétfőn 15-17:30, Pénteken 15-17h Telefonszám: +36 1 375 5491
Szentmisék, keresztelők, esküvők, szentgyónás, szentáldozás
A Tabáni templomban 2020. november 16-tól — az állami és egyházi előírások
ismeretében, a plébános személyes lelkiismereti döntésével— nem tartunk hívek részvételével
nyilvános vasárnapi és hétköznapi szentmisét. A Szent Katalin búcsú és a roráték
elmaradnak.
A tavaszihoz hasonlóan szívesen küldünk tabáni vasárnapi írott prédikációt azok
számára, akik ezt emailben kérik (tabani.plebania@gmail.com).
Minden idős és veszélyeztetett hívő, mindaz aki veszélyeztetve érzi magát általános
felmentést kapott a vasárnapi szentmise részvételének kötelezettsége alól.
A korábban fölvett szentmisék szándékra, a kért szentmisét elmondjuk. Új szentmiseszándék (intenció) kérését egy adott napra telefonon, a fogadóórák idején tudunk fölvenni.
Tabáni szentmisét online nem közvetítünk. A televízióban és más online közvetített
szentmise hallgatásba érdemes bekapcsolódni. Élni lehet az előírás által megerősített lelki áldozás
lehetőségével.
A korábban fölvett keresztelőt az érintettekkel egyeztetve megtartjuk. Szükség esetén, az
egészségügyi hatóságok szigorú előírásának betartásával, a liturgia feltételéhez szükséges
legszűkebb körben, az esküvő (csak a jegyesek, a tanúk, a szülők és testvérek jelenlétében) és a
keresztelő (csak a keresztelendő, a szülők, a keresztszülők és testvérek jelenlétében) zárt
templomajtó mögött történik.
A szentgyónásra a szokott templomi módon és időpontokban a Tabánban nincs
lehetőség, helyette élni tudunk a lelki áldozáshoz hasonlóan, személyes imádságban, a tökéletes
bánat fölindításával, a gyónáskor elmondott bánatima elimádkozásával és azzal az
elhatározással, hogy ha ismét lehetősége nyílik, a szokott módon elvégezzük a szentgyónását. A
szívbéli őszinte bánat fölindítása és a lelki áldozás kivételes alkalmat ad ezekben a kivételes
időkben, hogy a személyes Isten-kapcsolatunk Krisztussal tovább mélyülhessen.
Hittanórák, közösségi összejövetelek
A csütörtök esti jegyesoktatás és szentségi felkészítés szünetel. Az elsőáldozási előkészítő
és más korosztályos hittancsoporttal kapcsolatban Nyíri-Németh Rita hitoktatónkkal kell
egyeztetni.
Temetés
Temetés ügyintézését a fogadóórák alatt telefonon bejelentve tudjuk egyeztetni. A
temetésre a legszűkebb családi körben, rövidített szertartás keretében, az egészségügyi hatóságok
előírásának betartásával tudjuk megtartani. Külön gyászmise a gyászolók részvételével nem tudunk
végezni. Lehetőség van hívek részvétele nélkül szentmise intenciót kérni, vagy a család megvárja
míg arra újra közös részvételi lehetőség lesz.
urnatemető látogatása
Urnatemető lejárata jelenleg építési terület, egyelőre nincs mód látogatásra. Ennek újbóli
lehetőségét jelezni fogjuk. A megépítendő lépcsőlift elvi engedélyét a katasztrófavédelemtől
megkaptuk, a kiépítése gyűjtésből tud csak megvalósulni.
Perselypénz adomány, fenntartási hozzájárulás
Hálásan köszönjük mindazok anyagi támogatását, akik ebben a nehéz időben így is gondolnak a
tabáni közösségre és a fennmaradásunkra. ( Tabáni Plébánia, 11701004-22453585 OTP Bank Rt )

