
 VIII. évf.3. szám                        2019. január 20. 

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

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

 

Az ökumenikus imaalkalmak miatt január 21-től 25-ig a 

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

hanem reggel 7
00

 órakor kezdődnek. 

Szeretettel kérem a Testvéreket, akinek lehetősége van, a 

január 21-i, hétfői szeretetvendégségre egy kis aprósággal 

vagy süteménnyel szíveskedjen segíteni, amely a katolikus 

iskola ebédlőjében lesz. 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. 

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 26-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 26. reggel 8
00

 

óra. 

             Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

             Ökumenikus Imahét 
                                                      

                                                       „Az igazságra és csakis az   

                                                              igazságra törekedj…” 

                                                         (MTörv/5Móz 16,18-20)     

 

 

  2019. január 21.         2018. január 22.           2018. január 23. 

    Hétfő  18
00 

óra            Kedd  18
00

 óra            Szerda 18
00

 óra 

 Katolikus templom       Református                   Evangélikus 

                                            templom                        templom 

       Igét hirdet:                Igét hirdet:                    Igét hirdet 

     Sándor Zoltán           Sifter Gergő                 Sándor Zoltán 

       református                  plébános                      református 

       lelkipásztor                                                      lelkipásztor 

 

 

        2018. január 24.                             2018. január 26. 

       Csütörtök 18
00 

óra                          Péntek 18
00

 óra 

 Katolikus templom Lulla                Református templom 

            Igét hirdet:                                    Igét hirdet: 

        Arató Lóránd                                 Arató Lóránd 

     evangélikus lelkész                       evangélikus lelkész  

 

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 

 

Egy kastély ura nagy lakomát rendezett, amelyre meghívta a falu 

összes lakóját. De a nemesembernek pincéjében lévő bor ekkora 

sereg szomját nem tudta volna csillapítani. Az úr tehát kérte a falu 

lakosait, hogy mindenki hozzon annyi bort, amennyit csak tud, és 

öntsék bele az udvar közepére kiállított hordóba. Onnan majd 

mindenki annyit visz, amennyi jólesik neki. Az egyik ember 

gondolt egyet indulás előtt, és egy korsót megtöltött vízzel. – Ez az 

egy korsó senkinek sem fog feltűnni – gondolta. Mikor odaért, 

beleöntötte a korsó vizet a hordóba, majd helyet foglalt az 

asztalnál. Amikor az elsők odamentek a hordóhoz, hogy szomjukat 

oltsák, a csapból csak víz folyt. Mindenki ugyanúgy gondolkodott, 

csak vizet hozott.  

Ha elégedetlenek vagyunk a világgal, az azért van, mert túl sokan 

hoznak vizet bor helyett, és ezt mindenki megszenvedi. 

A meghívás 

 

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.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise és szertartásrend: 

Ökumenikus imaalkalmak miatt csak ezen a héten: 

Január 21., hétfő 7
00

 Tab - Január 22., kedd 7
00

 Tab 

Január 23., szerda 8
00

 Tab – Január 24., csüt. 7
00

 Tab 

Január 25., péntek 7
00

 Tab - Január 26., szombat 7
00

 Tab 

Január 27., vasárnap: 

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00

 és 18
00 

 

Január 28., hétfő.:18
00

 Tab -  Január 29., kedd: 18
00

 Tab 

Január 30., szerda: 8
00

 Tab – Január 31., csütörtök.:18
00

 Tab  

Február 1., péntek: 18
00

 Tab - Február 2., szombat.: 7
00 

 Tab 

Február 3., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Torvaj - Tab: 11
00 

és 18
00

 – 13
00

 Bábony 

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

-Templomainkban a szentmisék után 

-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.) 

  Új neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab 

-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra:CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 A 

közlemény rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, 

valamint az adott évet. 

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

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

   emléknapja 

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

   egyháztanító emléknapja 

Péntek (január 25.): Szent Pál apostol megtérése –  

   Pál fordulásának ünnepe 

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

   püspökök emléknapja 

 

Ünnepek, emléknapok 

 

 


