
 

   VI. évf. 3. szám                      2017. január 22.  

Tabi Öröm-Hírmondó 

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

 órakor 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise és szertartásrend: 

Január 23., hétfő: 18
00 

Tab  -  Január 24., kedd: 18
00

 Tab 

Január 25., szerda: 8
00

 Tab  -  Január 26., csüt.: 18
00

 Tab 

Január 27., péntek:18
00

 – Tab – Január 28., szombat: 7
00

 – Tab 

Január 28., szombat: 15
00

 - Megyer 

Január 29., vasárnap:  

Sérsekszőlős 8
00 

- Zala 9
30

 – Tab: 11
00

 és 18
00 

Január 30., hétfő: 18
00 

Tab  -  Január 31., kedd: 18
00

 Tab 

Február 1., szerda: 8
00

 Tab  -  Február 2., csüt.:8
00

 - 18
00

 Tab 

Február 3., péntek:18
00

 – Tab – Febr. 4., szom.: 7
00

 – 18
00

Tab 

Február 5., vasárnap:  

Tab: 11
00

 és 18
00

 – Bábony 15
00

 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Világosságom az Isten,:* üdvözít engem.  

Hálásan köszönöm mindenkinek a jelenlétét, akik az 

ökumenikus imaalkalmakon részt vettek, együtt imádkoztak a 

keresztények egységéért, és bármi módon segítettek. Jó Isten 

legyen örök jutalmuk. 

Egyházközségünknek megrendezzük a IV. Egyházközségi 

bálunkat. Örömmel hirdetem, hogy a bál összes jegye 

elfogyott, de támogatói jegy vásárolható a sekrestyében. Ezért 

tisztelettel kérem azok megértését, akik szerettek volna eljönni! 

Egyházközségi bálunkra cégek és magánszemélyek tombola 

felajánlását várjuk, amelyeket leadhatnak a plébánia 

hivatalban a jövő héten. Előre is köszönjük a szervezők 

nevében. 

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. 

Kedves Testvérek! Január 28-án, szombaton bontjuk le a 

karácsonyfákat és a karácsonyi díszítést a templomban. Nagyon 

kérem, hogy akinek ideje engedi, segítsen ebben, hiszen utána 

a templomot is takarítani kell. Mind férfi, mind női segítségre 

nagy szükség van! A kezdés időpontja: január 28., szombat 

reggel 8
00

 óra. 

Február 2.-a Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Tabon 

reggel 8
00

 órakor valamint este 18
00

 órakor is lesz szentmise, 

amely keretében tartjuk a gyertyaszentelést. Kérem a testvéreket, 

gyertyákat hozzanak magukkal. 

Előre hirdetem, hogy Lullán és Torvajon a következő soros 

szentmise február 19-én, vasárnap lesz, a szokott időben. 

Új Ember és a Keresztény Élet újságokat vigyük el az újságos 

polcról. 

            Sifter Gergő plébános 

Január 16-án, hétfőn elkezdődött az ökumenikus imahét. A téma: 

„Krisztus szeretete sürget minket…” (2Kor 5,14) Minden nap más 

templomban, szeretetteljes közösségben hallgathattuk a nekünk 

szánt mély és elgondolkodtató útravalót, valamint a fő 

vezérfonalat: 

Mennyei Atyánk, Jézus nevében jövünk hozzád. Megújulást 

ajándékozol Szentlelked által, de mi még mindig FALAKAT 

ÉPÍTÜNK, amelyek elválasztanak minket egymástól, FALAKAT, 

amelyek megakadályozzák a közösséget és az egységet. Most 

ELÉD HOZTUK AZOKAT A KÖVEKET, amelyekből falat építünk, és 

bocsánatért, gyógyulásért könyörgünk hozzád. 

Az elválasztó falban a „SZERETET HIÁNYA” az egyik kő. 

Bocsánatot kérünk azokért az alkalmakért, amikor híjával voltunk 

a szeretetnek. A másik kő a „GYŰLÖLET ÉS MEGVETÉS” KÖVE. 

Ökumenikus imahét 

 

 

Bocsánatot kérünk a másik ember iránt érzett gyűlöletért és 

megvetésért. A harmadik kő a ”HAMIS VÁDASKODÁS”. 

Bocsánatot kérünk, amiért elárultuk és hamisan vádoltuk 

egymást. A következő kő „HÁTRÁNYOS MEGKÜLÖNBÖZTETÉS”. 

Bocsánatot kérünk az egymással szembeni előítélet és hátrányos 

megkülönböztetés minden formájáért. A fal egyik eleme az 

„ÜLDÖZÉS”. Bocsánatot kérünk, amiért üldözzük és kínozzuk 

egymást. A hatodik elem a „SZÉTSZAKADT ÚRVACSORAI 

KÖZÖSSÉG” Bocsánatot kérünk az állandósult szétszakadt 

úrvacsorai közösségért egyházaink között. A fal következő eleme 

a „TÜRELMETLENSÉG”. Bocsánatot kérünk, amiért a múltban 

elüldöztük testvéreinket közös hazánkból, és bocsánatodért 

könyörgünk a mai vallási türelmetlenség miatt is. A fal egyik 

eleme a „VALLÁSHÁBORÚK”. Bocsánatot kérünk minden 

háborúért, amelyet a Te nevedben vívtunk egymás ellen. A fal 

egyik építőköve a „MEGOSZTOTTSÁG” Bocsánatot kérünk, 

amiért keresztény életünket egymástól elválasztva éljük, és 

eltértünk közös hívásunktól, amely a teremtett világ gyógyítására 

szól. A következő kő a „HATALOMMAL VALÓ VISSZAÉLÉS”.  

Bocsánatot kérünk, amiért visszaéltünk a hatalommal. A fal egyik 

eleme az „ELZÁRKÓZÁS”. Bocsánatot kérünk azokért az 

alkalmakért, amikor elzárkóztunk keresztény testvéreinktől, és 

azoktól a közösségektől, amelyekben élünk. A fal következő 

eleme a „GŐG”. Bocsánatot kérünk gőgösségünkért. 

Urunk, Istenünk, tekints erre a falra, amely elválaszt bennünket 

egymástól. Bocsásd meg bűneinket! Gyógyíts meg minket! 

Segíts, hogy minden elválasztó falat legyőzzünk, és tégy minket 

eggyé Tebenned! 

Köszönjük!  

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás, békesség! 

Erős vár a mi Istenünk! 

KKeedddd  ((jjaannuuáárr  2244..))::  SSzzaalléézzii  SSzzeenntt  FFeerreenncc  ppüüssppöökk  ééss    

      eeggyyhháázzttaannííttóó  eemmlléékknnaappjjaa    

SSzzeerrddaa  ((jjaannuuáárr  2255..))::  SSzzeenntt  PPááll  aappoossttooll  mmeeggttéérréésséénneekk    

      üünnnneeppee  

 Csütörtök (január 26.): Szent Timóteusz és Szent Titusz  

   püspökök emléknapja 

Szombat (január 28.): Aquinói Szent Tamás áldozópap és 

  egyháztanító emléknapja 

Hirdetések 

 

 

Ünnepek és emléknapok 

 

 


