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Zsoltár: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. 

 

Február 2., szombat, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. 

Szentmise 7
00

 órakor lesz, amely keretében gyertyaszentelést 

végzünk. Kérem a Testvéreket, a szentmisére gyertyákat hozzanak 

magukkal! 

Február 3-án, vasárnap minden szentmisében Balázs-

áldásban részesítjük a Testvéreket. Szent Balázs püspök és 

vértanú közbenjárását kérjük a torok és minden egyéb más 

betegségben. 

Egyházközségi bálunkra cégek és magánszemélyek tombola 

felajánlását várjuk, amelyeket leadhatnak a plébánia 

hivatalban a jövő héten. Előre is köszönjük a szervezők 

nevében. 

Február 9-én, szombaton tartjuk a VI. Egyházközségi 

bálunkat, amely 17
30

 órakor szentmisével kezdődik, amely 

előesti szentmise, így érvényes vasárnapra is. Majd átvonulunk 

a bál helyszínére, az önkormányzati iskola ebédlőjébe (Virág 

utca 12.). Kérjük, hogy italokat ne hozzanak be magukkal!!! 

Előre hirdetem, hogy február 16-án, szombaton Szent Bálint 

(Valentin) vértanú ünnepéhez kapcsolódva 18
00

 órára 

szerelmesek miséjére hívom és várom a házaspárokat, 

jegyespárokat. Értük imádkozunk, majd a szentmise végén 

külön áldásban részesülnek, és kis ajándékkal kedveskedünk 

nekik. Apostolkodjunk ez ügyben, hívjunk másokat is, hogy ez 

ne csak egy Amerikából érkezett felkapott dolog legyen, hanem 

hűségük közös ünnepe. A körülbelüli létszám miatt kérem, 

iratkozzanak fel, vagy jelentkezzenek a szentmisék előtt és 

után a sekrestyében és a plébánia elérhetőségein. 

Május 29. és június 4. között lesz az egyházközség nagy 

zarándoklata Nemzetek Mária-kegyhelyeire. Kérem, hogy 

akik jelentkeztek, az első részletet február 15-ig fizessék be a 

Plébánián, 100 eurót és 40.000 Ft-ot. 

             Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Közös ügyünket és célunkat a Mózes 5. könyvéből 

(MTörv/5Móz) választott ige határozta meg: Isten rendje alapján 

az igazságosságra törekvés elengedhetetlen az életben 

maradáshoz. Együtt kapjuk a Jézus Krisztusra figyelésre szóló 

felhívást, aki az út, az igazság és az élet (Jn 14,6). Fontos még 

kiemelnünk imahetünk tanításából Isten szavát, amely szerint 

lakóhelyünk olyan hely, amelyet Isten adott, Isten jelölt ki 

élettérként (MTörv/5Móz 16,18). A keresztény ember a 

szülőföldjére azzal a szeretettel és felelősséggel tekint, ahogy ezt a 

teremtő Isten adta, aki a szívünket is megtöltötte a szülőföld iránti 

szeretettel, a hazaszeretettel. A keresztények minden évben a világ 

minden táján azért gyűlnek össze, hogy imádkozva növekedjenek 

az egységben. Olyan világban tesszük ezt, ahol a korrupció, a 

kapzsiság és az igazságtalanság egyenlőtlenséggel és 

megosztottsággal jár. Az imáink egységesek egy szétszakadozott 

világban. Ebben van az erejük.” (forrás: internet) 

Városunkban ebben az évben is összefogott a három egyházi 

közösség. Öt alkalommal gyűltünk össze négy templomban. A 

lelkészek és a plébánosunk az igehirdetésükben igyekeztek 

szívünkbe vésni az igazság, a szeretet, a közös összefogás 

fontosságát. De ebben iránymutatónk „Jézus a világ világossága” 

(Jn 8,12-20) legyen a Szentlélekkel együtt, ahogy az egyik 

imádság válaszában volt: „Szentlélek, egyesíts bennünket a 

cselekvésben!” Reméljük, hogy jövőre többen tudtunk együtt 

imádkozni. 

„Az imahét településünkön is az a Krisztus-hívők egységéért 

történt. A 2019. évi imahétre tervezett program földünk egy távoli 

helyén, Indonéziában született meg, és onnan indult el világ körüli 

útjára, hogy testvérként szólítsa meg a világ különböző helyein, a 

más és más körülmények között élő keresztényeket. Mi, 

magyarországi keresztények is megszólítottak lettünk a megjelölt 

témák és a kiválasztott igeszakaszok alapján. Így ebben az évben is 

együtt gondolkodhattunk magyar keresztényekként azokról a 

feladatokról és lehetőségekről, amelyek a Szentlélek irányításával 

válnak időszerűvé. Sőt biztatást kapunk a felismerés mellett a 

megvalósításra is. 

 

„Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” 

(MTörv/5Móz 16,18- 20) 

Ökumenikus imahét Tabon 

 

 

 

 

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: 

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 

Február 4., hétfő 18
00

 Tab – Február 5., kedd 18
00

 Tab 

Február 6., szerda 8
00

 Tab – Február 7., csüt. 18
00

 Tab 

Február 8., péntek 18
00

 Tab –  

Február 9., szombat 7
00

 és 17
30 

Báli szentmise Tab 

Február 10., vasárnap: 

Tab: 11
00

 és 18
00  

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 28.): Aquinói Szent Tamás áldozópap és 

   egyháztanító emléknapja  

 Csütörtök (január 31.): Bosco Szent János áldozópap 

   emléknapja 

Szombat (február 2.): Urunk bemutatása, Gyertyaszentelő 

   Boldogasszony ünnepe 

Ünnepek, emléknapok 

 

 


