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Tabi Öröm-Hírmondó 

A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06- 84/ 321- 808 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 

Hivatali órák: csütörtök: 16 - 17
30

 

                         szombat:     9 - 10 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő:           Tab     18 óra 

Kedd:           Tab     18 óra 

Szerda:         Tab       8 óra 

Csütörtök:    Tab     18 óra 

Péntek:         Tab     18 óra 

Szombat:      Tab       7 óra 

                      Megyer        15 óra   (kéthetente) 

Vasárnap:    Lulla vagy Sérsekszőlős:     8 óra 

                      Tab:                                ½ 10 óra és 18 óra 

                      Torvaj vagy Zala:               11 óra 

         Bábony           15 óra (első vasárnap) 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében. 

Imacsoport: 2014. február 4., kedd 18
30
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Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

 Február 2-án, vasárnap Gyertyaszentelő Boldogasszony 

ünnepe lesz, a szentmise már 11 órakor kezdődik. Kérem a 

híveket, hogy gyertyákat hozzanak magukkal, amelyeket a 

szentmise kezdetén megáldok. A szentképek háta mögé illik 

tenni ezeket a gyertyákat, és égiháború, villámlás vagy isten 

haragja esetén a gonosz erők ellen használják, és ezzel szokás 

világítani. (A betegek szentségének feladásakor a pap ezt a 

gyertyát helyezi a haldokló kezébe, meggyújtva, és erről vettek 

lángot a ravatalhoz is korábban.) 

Január 6-án az esti szentmise után megtartotta az 

egyházközség képviselőtestülete az ülését, amelyen elfogadta a 

2013. évi számadást, és megszavazta a 2014. évi költségvetést.  

A képviselőtestület a plébános szavazata nélkül elfogadta a 

szentmisék rendjének változását. Február 1-jétől Tabon a 

délelőtti szentmise 11 órakor kezdődik, az esti időpontja nem 

változik. A fíliákban Torvajon és Zalán pedig kéthetenként fél 

10-kor lesz szentmise. 

Az egyházi adó kérdésében a képviselőtestület 2014-re 

minimum 2000Ft befizetését állapította meg. Ez még mindig 

nagyban elmarad a Püspöki Konferencia előírásától, amely az 

éves nettó jövedelem 1 százaléka. A fíliákban a 

képviselőtestületi tagoknak fizethetik be az összeget. Tabon 

minden marad a szokott rend szerint. 

Egyházközségeinknek az idei évben először, de 

hagyományteremtő céllal bált szervezünk. A bál bevételét 

templomaink felújítására ajánljuk fel. A bál időpontja február 

15-e, helye az Önkormányzati Iskola ebédlője. A belépő ára 

3000Ft/fő, amely tartalmazza a vacsora árát is. Támogatói 

jegy is vásárolható 1500Ft/ fő áron. Jegyek kaphatók január 

30-ig a fíliákban az egyházközségi képviselőknél, illetve 

Hajduné Kocza Veránál a bútorboltban, valamint a 

sekrestyében és a plébánián.  

Aki szeretne ebben évben szentmisét mondatni, az jelezze 

az időpontot minél előbb. Szentmisét mondathatunk élő és 

meghalt szeretteinkért. Ne feledkezzünk meg róluk, számukra ez 

lehet a legnagyobb ajándék, amely által segíthetünk rajtuk, hogy 

üdvösségre jussanak. 

Január utolsó hetében nem tartózkodom itthon, a 

plébánosi feladatokat Dr. Takács Lajos ny. apát-plébános atya 

látja el. Kérem, minden ügyben hozzá forduljanak és őt keressék 

bizalommal. 

                 Sifter Gergő plébános 

 

Zsoltár: Világosságom az Isten, * üdvözít engem. 

Uram, tégy ellentmondás nélkül engedelmessé, 

a szív kisszerűsége nélkül tisztává, 

zúgolódás nélkül türelmessé,  

színlelés nélkül alázatossá, 

szertelenségre való hajlam nélkül vidámmá, 

kislelkűség nélkül szomorúvá, 

fennhéjazás nélkül komollyá, 

könnyelműség nélkül vonzóvá, 

hamisság nélkül igazlelkűvé!  

Add, hogy kevélység nélkül tegyem a jót, 

önhittség nélkül meg tudjam inteni felebarátomat 

és épülésére szolgáljak szóval és jó példával, 

a Te igazságodat tartva szem előtt. 

(Aquinoi Szent Tamás)  

 

Hirdetések 

 

 

Kedd (január 28.): Aquinói Szent Tamás 

áldozópap és egyháztanító 

"Az Úr lelke rajtam,  kiválasztott és megjelölt engem."  Lk 4,18 

Monta Cassino közelében született 1225 körül. Tizennyolc éves 

korában belépett a domonkosok közé. Párizsban tanult teológiát, 

majd később ott tanított. Nagy Szent Albert tanítványai közé 

tartozott. A Szentírást és az egyházatyák tanítását nagyon jól 

ismerte, Arisztotelész és Platón filozófiája sokat foglalkoztatta. 

Hatalmas teológiai műveket hagyott az utókorra, amelyek magyar 

nyelven is megjelentek (Summa). 1274. március 7-én halt meg a 

fossanovai ciszterci kolostorban, és 1369-ben ezen a napon vitték 

át földi maradványait Toulouse-ba.  A fossanovai kolostorban 

eredeti állapotában tartották meg azt a szobát, ahonnan az örök 

életbe távozott.  

Péntek (január 31.): Bosco Szent János áldozópap 

 
Engedelmessé tégy 

Hálásan köszönöm mindenki jelenlétét, aki az ökumenikus 

imaalkalmakon részt vett, együtt imádkozott a keresztények 

egységéért, és bármi módon segített. Jó Isten áldása legyen örök 

jutalmuk. 

Hálásan köszönöm a templomtakarítók áldozatos munkáját és 

mindazokét is, akik a plébániai disznóvágáson részt vettek és 

segítségemre voltak.  

            Sifter Gergő plébános 

Köszönet ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 

 


