
 VII. évf.3. szám                        2018. január 21. 

Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Utaidat mutasd meg nékem, * én Uram, Istenem! 

 

 

Az ökumenikus imaalkalmak miatt ezen a héten hétfőn, 

kedden, csütörtökön és pénteken a szentmisék nem este, 

hanem reggel 7
00

 órakor kezdődnek. 

A hétfői imaalkalom után rendezett szeretetvendégség a 

katolikus iskola ebédlőjében lesz. Szeretettel kérem a 

Testvéreket, hogy akinek lehetősége van, szendviccsel vagy 

süteménnyel szíveskedjen segíteni. Ha bármi oknál fogva eljönni 

nem tudnak, behozhatják a sekrestyébe vagy a plébániára. Segítő 

együttműködésüket a Jó Isten fizesse meg. 

Egyházközségi bálunkra cégek és magánszemélyek tombola 

felajánlását várjuk, amelyeket leadhatnak a plébánia 

hivatalban a jövő héten. Előre is köszönjük a szervezők 

nevében. 

Kedves Testvérek! Január 27-én, szombaton reggel 8
00

 órai 

kezdéssel bontjuk le a karácsonyfákat és a karácsonyi díszítést 

a templomban. Nagyon kérem, hogy akinek ideje engedi, 

segítsen ebben, valamint utána a templomot takarítani is kell. 

Férfi és női segítségre is nagy szükség van!  

Aki szeretne az idei 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. 

A Keresztény Élet újság ára 10.440 Ft/év, az Új Ember újság 

ára 14.400 Ft/év és az Adoremus 8.080 Ft/év. Kérem, akik 

feliratkoztak, hogy erre az évre is szeretnének előfizetni, az 

éves díjat fizessék be a sekrestyében január 28-ig 

          Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

             Ökumenikus Imahét 
                                                      

                                                       „Uram, a jobbod kitűnik 

                                                                     erejével…” 

                                                                  (Kiv 15,6)     

 

 

  2018. január 22.         2018. január 23.           2018. január 24. 

    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 Eszter              Sándor Zoltán                 Sifter Gergő 

       evangélikus                 református                       plébános 

            lelkész                     lelkipásztor                            

 

 

        2018. január 25.                             2018. január 26. 

       Csütörtök 18
00 

óra                          Péntek 18
00

 óra 

 Katolikus templom Lulla                Evangélikus templom 

            Igét hirdet:                                    Igét hirdet: 

         Arató Lóránt                            Sándor Zsuzsa Noémi 

     evangélikus lelkész                      református lelkipásztor  

 

A közös alkalmak után hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön  

szeretetvendégségre hívjuk kedves 

testvéreinket. 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Áldás, békesség! 

Erős vár a mi Istenünk! 

Ökumenikus Imahét 

 

A legkisebb az apostolok között – így ír magáról Pál. Nem találta 

méltónak magát az apostoli címre, mivelhogy korábban vezető 

szerepet játszott a keresztények üldözésében. Pál, akit ekkor még 

Saulnak hívtak, és Damaszkuszba menet „…lihegett a dühtől, és 

halállal fenyegette az Úr tanítványait.” Az úton hirtelen nagy 

fényesség vette körül. Leesett a lóról, és látomásában szózatot 

hallott: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?” (ApCsel 9,1–4.) Az 

élmény hatása alatt megtért, és a kereszténység nagy térítő 

apostola lett. Akkor tért meg és lett az ősegyház tagja, amikor az 

kezdett elszakadni a választott néptől, s hozzálátott a birodalom 

pogány népeinek misszionálásához. A törvénytől függetlenné vált 

keresztény irányzat teológusa és előharcosa lett. Családja 

Benjamin törzsének tagja volt, a középső társadalmi szinthez 

tartoztak; ragaszkodtak a zsidó hagyományokhoz. Jól beszélt 

görögül, ismerte a hellén műveltséget; ismerte a pogány kultúrákat 

és a kezdődő gnózist. Meghívatásával együtt Pál fölismerte, hogy 

az evangéliumnak a pogányok közötti hirdetése az ő feladata.  

Zsidó volt a zsidóknak, görög a görögöknek. Mindenkinek 

mindene lett. Szóval és tettel utat tört az evangéliumnak a világban 

– erről adnak tájékoztatást levelei és az Apostolok Cselekedetei. 

Pál fordula fényességben 

 

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: 

Ökumenikus imaalkalmak miatt csak ezen a héten: 

Január 22., hétfő 7
00

 Tab - Január 23., kedd 7
00

 Tab 

Január 24., szerda 8
00

 Tab – Január 25., csüt. 7
00

 Tab 

Január 26., péntek 7
00

 Tab - Január 27., szombat 7
00

 Tab 

Január 28., vasárnap: 

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00

 és 18
00 

 

Január 29., hétfő.:18
00

 Tab -  Január 30., kedd: 18
00

 Tab 

Január 31., szerda: 8
00

 Tab – Február 1., csütörtök.:18
00

 Tab  

Február 2., péntek: 8
00

 Diákmise és 18
00

 Tab 

Február 3., szombat.: 7
00 

 Tab és 17
30

 Előesti szentmise 

Február 4., vasárnap: 

Tab: 11
00 

és 18
00

 - Bábony: 13
00

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Szerda (január 24.): Szalézi Szent Ferenc püspök és 

   egyháztanító emléknapja 

Csütörtök (január 25.): Szent Pál apostol megtérése  

   Pál fordulása ünnepe 

Péntek (január 26.): Szent Timóteus és Szent Titusz 

   püspökök emléknapja 

Ünnepek, emléknapok 

 

 


