
 

IV. évf. 3. szám                        2015. január 18. 

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
00

 - 17
30

 óráig. 

                          szombat:    9
00

 - 10
00

 óráig.
 
                                                                                                                                                                                                                               

Keresztelés:      szombat   10
00 

óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       8
00

 óra 

Csütörtök, péntek:   Tab     18
00 

óra 

Szombat:             Tab       7
00

 óra 

Páros héten szombaton:      Megyer         15
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páratlan héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

 Zala:                 9
30

 óra 

Páros héten vasárnap:       Lulla                 8
00

 óra 

    Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap:  Bábony    15
00

 óra  

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Imacsoport: 2015. január 26., hétfő. 18
30

 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab 

8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808 

www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Zsoltár: Íme, eljövök Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. 

 

 

 

Az ökumenikus imaalkalmak miatt január 19-től a hétfői, 

keddi, csütörtöki és pénteki szentmisék nem este, hanem 

reggel 7
00

 órakor kezdődnek. 

Szeretettel kérem a Testvéreket, akinek lehetősége van,   

január 19-én, hétfőn a szeretetvendégségre egy kis aprósággal 

vagy süteménnyel szíveskedjen segíteni. Ha bármi oknál fogva 

eljönni nem tudnak, behozhatják a sekrestyébe vagy a plébániára. 

Segítő együttműködésüket a Jó Isten fizesse meg! 

Egyházközségünkben megrendezzük a II. Egyházi bálunkat. 

A bál bevételét templomaink felújítására ajánljuk fel, 

természetesen a községekből és a plébániatemplomból érkezettek 

arányában. Nagy öröm lenne, ha minél többen együtt tudnánk 

tölteni egy estét örömben, és annál nagyobb szeretetben. A bál 

időpontja február 7-e, helye az önkormányzati iskola ebédlője. 

A belépő ára 4000 Ft/fő, amely tartalmazza a vacsora árát is. 

Támogatói jegy vásárolható 2000 Ft/ fő áron. Jegyek 

kaphatók január 25-ig a fíliákban az egyházközségi 

képviselőknél, illetve Hajduné Kocza Veránál a bútorboltban, 

valamint a sekrestyében és a plébánián.  

Aki szeretne ebben az 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. 

              Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

           Ökumenikus Imahét 
                                                      

                                                       Jézus így szólt hozzá: 

                                                             „Adj innom!” 

                                                       (János evangéliuma 4,7)     

 

 

 

  2015. január 19.         2015. január 20.           2015. január 21. 

    Hétfő  18
00 

óra            Kedd  18
00

 óra            Szerda 18
00

 óra 

 Katolikus templom       Evangélikus       Református templom 

                                            templom 

     Igét hirdet:                  Igét hirdet:                  Igét hirdet: 

Sándor Zoltán         Sándor Zsuzsa Noémi        Arató Lóránd 

   református                    református                    evangélikus 

   lelkipásztor                   lelkipásztor                        lelkész     

 

              

        2015. január 22.                       2015. január 23. 

       Csütörtök 18
00 

óra                     Péntek 18
00

 óra 

 Katolikus templom Lulla         Evangélikus templom 

            Igét hirdet:                                 Igét hirdet: 

         Arató Eszter                              Sifter Gergely 

evangélikus segédlelkész                     plébános  

 

A közös alkalmak után hétfőn, szerdán, csütörtökön és pénteken 

szeretetvendégségre hívjuk kedves 

testvéreinket. 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Áldás, békesség! 

Erős vár a mi Istenünk! 

Ökumenikus Imahét 

 

Volt egyszer egy csoport béka, akik versenyezni akartak. Egy 

nagyon magas toronyba akartak feljutni. Sok néző gyűlt össze, 

hogy figyeljék a versenyt és biztassák a békákat. 

Elkezdődött a verseny. De a nézők közül senki nem hitt abban, 

hogy egy békának is sikerülni fog feljutni a torony csúcsára. 

Ilyeneket mondogattak: - Oh, de fárasztó! 

- Sosem fognak feljutni! 

Vagy: - Semmiképp nem sikerülhet, a torony túl magas! 

A békák kezdtek lemaradozni egyetlen egy kivételével, aki 

élénken kapaszkodott felfele. 

A nézők kiabáltak: - Ez túl fárasztó! Senki sem fog feljutni! 

Egyre több béka gondolta meg magát és fordult vissza. Csak az az 

egy haladt tovább kitartóan. Egyáltalán nem akarta feladni! Végül 

mindegyikük feladta, azt az egy békát kivéve, aki hatalmas 

ambícióval és kitartással egyedül jutott fel a torony csúcsára! 

Ezután a többi béka és a nézők is meg akarták tudni, hogyan 

sikerült neki az, amit mindannyian lehetetlennek hittek. Egy néző 

odament a békához és megkérdezte, hogyan volt annyi ereje, hogy 

feljusson a csúcsra. 

Ekkor derült ki, hogy a győztes béka SÜKET volt. 

GONDOLAT: 

A szívedre hallgass! Kövesd a lelkiismereted szavát, és ne azzal 

foglalkozz, mások mit mondanak, mi a véleményük! 

    forrás: internet 

Egy életre szóló lecke 


