III. évf. 3. szám

2014. január 19.

Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.

Anatabi
Ünnepek, emlék
pok: Utolsó
Kedd (január 21.):

Vacsora Római KatolikusÖkumenikus
Plébánia Imahét
és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Ökumenikus Imahét
„Hát részekre szakítható-e Krisztus?”
(1Kor 1,13a)

Szent Ágnes szűz és vértanú

Péntek (január 24.)

Szalézi Szent Ferenc püspök
és egyháztanító
Szalézi Szent Ferencnél elsősorban az emberekkel való jóságos
bánásmódját kell kiemelnünk. Jellemző rá egy ezzel kapcsolatos
mondata: ,,Egy csepp mézzel több legyet lehet fogni, mint egy
hordó ecettel.'' Vagy ahogyan De Paul Vince mondta
megismerkedésük után: ,,Milyen jó lehet az Isten, ha már a genfi
püspök ilyen jó!''
Szombat (január 25.):
Szent Pál apostol megtérése ünnep
(PÁL FORDULÁSA) Saul római polgárjoggal rendelkező zsidó
családból származott, ezért két neve volt: a zsidó Saul és a római
Pál. Kora ifjúságától Gamaliel rabbi tanítványa volt, és vad
gyűlölettel fogott a keresztények üldözésébe. Elfogatási paranccsal
indult Damaszkuszba a keresztények ellen, ám a város közelében
Jézus jelent meg neki. Pál ekkor megtért, ezentúl a kereszténység
lánglelkű hithirdetője lett. A 8. században tűnt fel az ünnep
gallikán liturgikus könyvekben.

Református
templom
2014. január 22.
szerda 1800 óra
Igét hirdet:
Arató Lóránd
evangélikus
lelkészjelölt

Az egyházi adó kérdésében a képviselőtestület 2014-re
minimum 2000 Ft befizetését állapította meg. Ez még mindig
nagyban elmarad a Püspöki Konferencia előírásától, amely az
éves nettó jövedelem 1 százaléka. A fíliákban a
képviselőtestületi tagoknak fizethetik be az összeget. Tabon
minden marad a szokott rend szerint.
Egyházközségeinknek az idei évben először, de
hagyományteremtő céllal bált szervezünk. A bál bevételét
templomaink felújítására ajánljuk fel, természetesen a
községekből és a plébániatemplomból érkezettek arányában.
Nagy öröm lenne, ha minél többen együtt tudnánk tölteni egy
estét örömben, és még nagyobb szeretetben. A bál időpontja
február 15-e, helye a Katolikus Iskola. A belépő ára 3000
Ft/fő, amely tartalmazza a vacsora árát is. Támogatói jegy is
vásárolható 1500 Ft/ fő áron. Jegyek kaphatók január 15-ig a
fíliákban az egyházközségi képviselőknél, illetve Hajduné
Kocza Veránál a bútorboltban, valamint a sekrestyében és a
plébánián.
Ezen a héten csütörtökön és pénteken az ökumenikus
imaalkalmak miatt a szentmisék nem este, hanem reggel 7
órakor kezdődnek a plébániatemplomban.
Sifter Gergő plébános
Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab
8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

Evangélikus
templom
2014. január 24.
péntek 1800 óra
Igét hirdet:
Sifter Gergely
plébános

A közös alkalmak után szeretetvendégségre hívjuk kedves
testvéreinket.
Az alkalmak perselypénzét a református templom felújítására
ajánljuk fel.

Hirdetések
Január 6-án az esti szentmise után megtartotta az
egyházközség képviselőtestülete az ülését, amelyen elfogadta a
2013. évi számadást, és megszavazta a 2014. évi költségvetést.
A képviselőtestület a plébános szavazata nélkül elfogadta a
szentmisék rendjének változását. Február 1-jétől Tabon a
délelőtti szentmise 11 órakor kezdődik, az esti időpontja nem
változik. A fíliákban Torvajon és Zalán pedig kéthetenként fél
10-kor lesz szentmise.

Katolikus
templom
Lulla
2014. január 23.
csütörtök 1800 óra
Igét hirdet:
Sándor Zsuzsa Noémi
református
lelkipásztor

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Áldás, békesség!
Erős vár a mi Istenünk!

Kérés
Szeretettel kérem a Testvéreket, akinek lehetősége van, a
csütörtöki lullai szeretetvendégségre egy kis aprósággal vagy
süteménnyel szíveskedjen segíteni.
Ha bármi oknál fogva eljönni nem tudnak, behozhatják a
sekrestyébe vagy a plébániára. Segítő együttműködésüket a Jó Isten
fizesse meg!
Sifter Gergő plébános

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
Hivatali órák: csütörtök: 16 - 1730
szombat: 9 - 10
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Szentmisék rendje:
Hétfő:
Tab 18 óra
Kedd:
Tab 18 óra
Szerda:
Tab
8 óra
Csütörtök: Tab 18 óra
Péntek:
Tab 18 óra
Szombat:
Tab
7 óra
Megyer
15 óra (kéthetente)
Vasárnap: Lulla vagy Sérsekszőlős: 8 óra
Tab:
½ 10 óra és 18 óra
Torvaj vagy Zala:
11 óra
Bábony
15 óra (első vasárnap)
Egyházi adó befizetése:
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.
Imacsoport: 2014. január 21., kedd 1830

