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Zsoltár: Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet.
Köszönet
Hirdetésekés a hozzá tartozó fíliák heti lapja
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia
„A test ugyan egy, de sok tagja van,….Ti Krisztusnak teste
Január 6-án az esti szentmise után megtartotta az
vagytok, s egyenként tagjai.” (1Kor 12,12-27)
egyházközség képviselőtestülete az ülését, amelyen elfogadta a
2013 decemberében egyházközségünk újra példát mutatott
2013. évi számadást, és megszavazta a 2014. évi költségvetést.
összefogásból, tanúságot tett közössége mellett. Immár második
A képviselőtestület a plébános szavazata nélkül elfogadta a
alkalommal valósult meg plébániánkon az adventi jótékonysági
szentmisék rendjének változását. Február 1-jétől Tabon a
vásár. Létrejött sokak álma, gyönyörködhettünk az elkészült
délelőtti szentmise 11 órakor kezdődik, az esti időpontja nem
kézimunkákban, jól érezhettük magunkat a vásári hangulatban, de
változik. A fíliákban Torvajon és Zalán pedig kéthetenként fél
a siker számomra nem csak és kizárólag forintban mérhető.
10-kor lesz szentmise.
Természetesen elsődleges célunk az volt, hogy a Tabon és a
fíliákban élő fiatalok nyári táborozását anyagilag támogassuk, s
Az egyházi adó kérdésében a képviselőtestület 2014-re
ezt a befolyt 80.000 Ft-tal meg is fogjuk valósítani. Ám ennél
minimum 2000 Ft befizetését állapította meg. Ez még mindig
személy szerint nekem sokkal fontosabb volt az emberi jóság,
nagyban elmarad a Püspöki Konferencia előírásától, amely az
önzetlenség, segíteni akarás, a hihetetlen munkakedv
éves nettó jövedelem 1 százaléka. A fíliákban a
megtapasztalása. Észrevesszük és értékeljük vajon, hogy mennyi
képviselőtestületi tagoknak fizethetik be az összeget. Tabon
jó ember él közöttünk, mellettünk? Talán hamarabb feltűnik a
minden marad a szokott rend szerint.
szomszéd pökhendisége, morcos reggeli ábrázata, nekünk nem
Januártól változik a szentmisék időpontja Bábonyban.
tetsző ruhaviselete. Talán könnyebb meghallani a balul sikerült
Ezentúl csak minden hónap első vasárnapján lesz szentmise 1500
mondatokat, könnyebb lecsapni a rosszindulatra, mint észrevenni
órától (téli időszámítás), majd 1815 órától (nyári időszámítás).
a másikban a JÓ SZÁNDÉKOT. Ezt a vásárt körüllengte a jó
Egyházközségeinknek az idei évben először, de
szándék. Bár a szervezés oroszlánrésze most nem engem terhelt,
hagyományteremtő céllal bált szervezünk. A bál bevételét
mégis közvetlen közelről tapasztaltam meg nap mint nap, és
templomaink felújítására ajánljuk fel, természetesen a
nagyon hálás vagyok érte az Úr Jézusnak és a közösségemnek is.
községekből és a plébániatemplomból érkezettek arányában.
A december hónap általában is sok energiát követel az embertől a
Nagy öröm lenne, ha minél többen együtt tudnánk tölteni egy
munkahelyen és otthon egyaránt. Mégis mennyien fontosnak
estét örömben, és még nagyobb szeretetben. A bál időpontja
tartották, hogy valamivel hozzájáruljanak ehhez az eseményhez!
február 15-e, helye a Katolikus Iskola. A belépő ára 3000
Rengeteg munka a szervezés, az árulni kívánt csecsebecsék
Ft/fő, amely tartalmazza a vacsora árát is. Támogatói jegy is
elkészítése, az árazás, a gusztusos „tálalás” megálmodása és
vásárolható 1500 Ft/ fő áron. Jegyek kaphatók január 15-ig a
kivitelezése, s maga a kipakolás-árusítás-elpakolás. Az árukkal
fíliákban az egyházközségi képviselőknél, illetve Hajduné
három alkalommal jelentünk meg, kétszer a templomnál és
Kocza Veránál a bútorboltban, valamint a sekrestyében és a
egyszer a főtéren. Mindegyik alkalommal volt részünk olyan
plébánián.
találkozásokban a vevőkkel, melyek akárcsak egy-egy jó szó, egy
Akik feliratkoztak, hogy kérnek Keresztény Élet illetve Új
mosoly révén biztosítottak afelől, hogy minden befektetett
Ember újságokat, szíveskedjenek befizetni a sekrestyében január
energiát százszorosan kapunk vissza. E mögött ott rejlik
26-ig. A Keresztény Élet újság ára 8840Ft/év, az Új Ember újságé
mindannyiunk adni akarása (vásárlóé és szervezőé egyaránt), s az
10400Ft/év.
a vágy, hogy mindannyian tudassuk a másikkal: „Vedd észre a jó
Sifter Gergő plébános
szándékomat, mert ehhez a közösséghez tartozom, szeretek ide
tartozni, jó nekem egy tagként az egész része lenni!”
E pár sorral köszönöm meg a szervezők nevében még egyszer a jó
Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
szándékú adományokat, s minden egyházközségi tagnak a vásárral
Plébános: Sifter Gergely
kapcsolatos teendőit, legyen az bármily kicsiny is. Köszönjük
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
továbbá Gergő atya támogatását. Abbéli reményemmel zárom
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
soraimat, hogy legközelebb a sikeresen lezajlott nyári táborról
Hivatali órák: csütörtök: 16 - 1730
számolhatunk majd be.
szombat: 9 - 10
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
Kisné Auffenberg Orsolya
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Szentmisék rendje:
Ökumenikus Imahét
Hétfő:
Tab 18 óra
Ökumenikus Imahét: Tab-Lulla: 2014. január 20-24.
Kedd:
Tab 18 óra
Szerda:
Tab
8 óra
„HÁT RÉSZEKRE SZAKÍTHATÓ-E KRISZTUS?”
Csütörtök:
Tab
18
óra
1Kor 1,1-17 alapján
Péntek:
Tab 18 óra
Imádkozunk a keresztények egységéért.
Szombat:
Tab
7 óra
Az alkalmak 18 órakor kezdődnek.
Megyer
15 óra (kéthetente)
Szeretettel hívjuk és várjuk az Ökumenikus Imahét
Vasárnap: Lulla vagy Sérsekszőlős: 8 óra
Tab:
½ 10 óra és 18 óra
istentiszteleti alkalmaira!
Torvaj vagy Zala:
11 óra
Bábony
15
óra (első vasárnap)
Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab
Egyházi adó befizetése:
8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

