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Vasárnapi szentmisék 8:30, 10, 12, 18
Hétköznapi szentmisék H, K reggel 7ó; Cs, P, Szo 18 ó
Gyóntatás hétköznap és vasárnap este a szentmisék előtt, hétvégén a szentmisék alatt
Loreto-i litánia szombatonként 17:55
Keresztút: nagyböjt péntekjein 17:30
Fogadóórák Hétfőn 9 – 12 ó és 15 – 17:30 ó; Pénteken 15 – 17 ó
Urnatemető látogatása Fogadóórák alatt, valamint a szentmisék előtt
Olvassuk együtt: Szentírási-, irodalmi-, lelkiségi írás-részletek közös olvasása
kéthetenként hétfői napokon 18 órától (Február 18. Március 3. 31. Április 14. 28. Május 26)
a Plébánián. Attila u. 11.
Bibliaóra Szerdán 17:30 Bejárat a plébánia iroda felől (Attila u. 11.)
Bevezetés a kereszténységbe Csütörtökönként 19 órától (márc. 6. 13. 27. ápr. 3. 10. 17. 24.
máj. 6. 15.) az iskolai tanév ideje alatt, tizennégy alkalommal előadássorozat 1/ Felnőtt
keresők-érdeklődők számára, minden elköteleződés nélkül 2/ Jegyespárok 3/ Felnőtt
beavatási szentségekre készülők (keresztelés, bérmálás, elsőáldozás) 4/ gyakorló hívők,
akik felnőtt fejjel szeretnék átgondolni a hitüket. Bejárat a plébánia iroda felől. Attila u.
11.
Középiskolás és ifjúsági csoport: Csütörtökönként 16:30-tól Önismereti-, társismereti- és
hit-kérdésekről. Helyszín: a Plébánia, Attila u. 11.
Óvodás hittancsoport: kéthetenként csütörtök 16:30 – 17 ó Helyszín: Plébánia
Kisiskolás hittancsoport: Csütörtök 17 – 17:45 ó Helyszín: Plébánia, Attila u. 11.
HETI HIRDETÉSEK
Nagyböjt V. vasárnapja 2008. március 9.

(köszönet) A meghirdetett szombati templomtakarításra nyolcan jöttünk össze – valamennyi
templomba járó nevében köszönjük jószívű és jókedvű segítségüket !
(gyűjtések) E hét végén a Püspöki Kar előírása szerint a Szentföld javára tartunk gyűjtést.
A katolikus iskolák javára 64.950 Ft gyűlt össze. Isten fizesse meg mindnyájuk jószívű
adományait!
(nagyböjti triduum) Idén is nagyböjti triduummal, lelkigyakorlatos szentmisével készülünk
Húsvétra, Március 17-18-19-én, Nagyhétfőn, Nagykedden és Nagyszerdán, az este 6 órás
szentmise keretében. A szentmisét és szentbeszédet tartja Hollai Antal, albertfalvai plébános.
(beteglátogatás) Betegeink húsvéti szentgyónását és szentáldozását, megbeszélés szerint,
ezen a héten szívesen vállaljuk.
(Keresztút) Nagyböjt péntekjein este fél 6-kor keresztutat végzünk.
(húsvéti liturgikus rend) A tabáni nagyheti és húsvéti szertartás valamint a gyóntatás rendjét a
kitett szórólapokon elvihetik.
(plébániai honlap) Megkezdte működését a Tabáni Plébánia hivatalos honlapja, amelyet
folyamatosan bővítünk. Elérhetik a www.taban.t-online.hu címen a világhálón.

