
 

V. évf.2. szám                        2016. január 17. 

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

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      7
00

 óra 

Szerda:               Tab       8
00

 óra 

Csütörtök, péntek:    Tab      7
00 

óra 

Szombat:             Tab       7
00

 óra 

Páratlan héten szombaton:      Megyer    15
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páros héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

Zala:                 9
30

 óra 

Páratlan héten vasárnap: Lulla                 8
00

 óra 

   Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap: Bábony     15
00

 óra  

 

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Zsoltár: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit. 

 

 

Ezen a héten az ökumenikus imaalkalmak miatt január 18-tól a 

hétfői, keddi, csütörtöki és a pénteki szentmisék nem este, 

hanem reggel 7
00

 órakor kezdődnek. 

Január 18-án, hétfőn az ökumenikus imaalkalom után a 

katolikus iskola ebédlőjében tartjuk meg 

szeretetvendégségünket, amelyre mindenkit hívunk és várunk.  

Szeretettel kérem a Testvéreket, akinek lehetősége van, segítse 

egy kis süteménnyel, szendviccsel, aprósággal ezen 

alkalmunkat, melyeket le lehet adni az iskola ebédlőjében egész 

nap.  

Aki szeretne ez évben szentmisét mondatni, kérem, 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. 

Örömmel hirdetem a kedves Testvéreknek, hogy a III. 

Egyházközségi bálunkra már minden jegy elkelt. Köszönöm 

mindenkinek a nagy érdeklődést, és kívánok jó szórakozást 

február 6-a estéjére. 

Előre hirdetem, hogy az üldözött közel-keleti keresztények 

megsegítésére a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia országos 

gyűjtést hirdet 2016. január 24-re minden katolikus templomban. 

        Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

           Ökumenikus Imahét 
                                                      

                                            „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy 

                                                       tetteit hirdessük!” 

                                                              (1Pt 2,9)     

 

 

 

2016. január 18.           2016. január 19.           2016. január 20. 

   Hétfő  18
00 

óra            Kedd  18
00

 óra            Szerda 18
00

 óra 

 Katolikus templom       Evangélikus       Református templom 

                                            templom 

       Igét hirdet:                  Igét hirdet:                  Igét hirdet: 

    Arató Lóránd             Sándor Zoltán               Arató Eszter 

      evangélikus                 református                   evangélikus 

        lelkész                       lelkipásztor                        lelkész     

 

              

        2016. január 21.                       2016. január 22. 

       Csütörtök 18
00 

óra                     Péntek 18
00

 óra 

 Katolikus templom Lulla           Evangélikus templom 

            Igét hirdet:                                 Igét hirdet: 

    Sándor Zsuzsa Noémi                   Sifter Gergely           

   református lelkipásztor                     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 

 

 1. Ne pletykálj!  

 2. Edd végig az étkezéseket! 

 3. Szánj időt másokra! 

 4. Válaszd a szerényebb árucikket!  

 5. Találkozz a szegénnyel szemtől szemben is!  

 6. Hagyd abba a mások feletti ítélkezést!  

 7. Barátkozz azokkal, akiknek más a véleménye!  

 8. Kötelezd el magad - pl. a házasságban!  

 9. Szokd meg, hogy "Megkérdezed az Urat"!  

10. Légy derűs! 
      forrás: internet, Laudetur 

Ferenc pápa tíz tanácsa az új évre 

2016. január 14-én, csütörtökön megtartottuk egyházközségünkben 

a képviselőtestületi éves gyűlést. Ezen alkalommal a 

képviselőtestület meghallgatta és elfogadta a 2015. évi számadást, 

valamint a 2016. évi költségvetési tervezetet. 

A testület az alábbi határozatokat hozta: 

1. Egyházközségünk az idei évben ünnepli alakulásának 270. 

évfordulóját. Ezen alkalomból egy márványtáblát helyezünk el a 

templomban, amelyen megemlékezünk minden itt szolgáló 

plébánosról. Ez a tábla bérmáláskor a püspök atya áldásával kerül a 

helyére. 

2. Az egyházi adó változatlan marad. 

3. Gyászmiséken bevezetésre kerül a perselyezés. 

4.Temetéskor, amennyiben nem került megfizetésre, 

visszamenőleg öt évre ki kell fizetni az egyházadót. 

              Képviselőtestület 

Egyházközség képviselőtestületi gyűlés 

 

 

Hétfő (január 18.): Árpád-házi Szent Margit szűz ünnepe 

Csütörtök (január 21.): Szent Ágnes szűz és vértanú 

emléknapja 

Ünnepek és emléknapok 

 

 


