IV. évf. 2. szám

2015. január 11.

Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Örömmel merítsetek vizet, * az üdvösség forrásaiból.
Ökumenikus Imahét
Hirdetések
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Január 16-án, pénteken az esti szentmise utánra összehívom
Ökumenikus Imahét
az egyházközség képviselőtestületét a 2014. évi számadás és a
2015. évi költségvetés értékelésére, megvitatására a plébánia
Jézus így szólt hozzá:
közösségi termébe.
„Adj innom!”
Egyházközségünkben megrendezzük a II. Egyházi bálunkat.
(János evangéliuma 4,7)
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 annál nagyobb szeretetben. A bál
2015. január 19.
2015. január 20.
2015. január 21.
időpontja február 7-e, helye az önkormányzati iskola ebédlője.
Hétfő 1800 óra
Kedd 1800 óra
Szerda 1800 óra
A belépő ára 4000 Ft/fő, amely tartalmazza a vacsora árát is.
Katolikus templom
Evangélikus
Református templom
Támogatói jegy vásárolható 2000 Ft/ fő áron. Jegyek
templom
kaphatók január 25-ig a fíliákban az egyházközségi
Igét hirdet:
Igét hirdet:
Igét hirdet:
képviselőknél, illetve Hajduné Kocza Veránál a bútorboltban,
Sándor Zoltán
Sándor Zsuzsa Noémi
Arató Lóránd
valamint a sekrestyében és a plébánián.
református
református
evangélikus
Aki szeretne ebben az évben szentmisét mondatni, az jelezze
lelkipásztor
lelkipásztor
lelkész
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
2015. január 22.
2015. január 23.
üdvösségre jussanak.
Csütörtök 1800 óra
Péntek 1800 óra
Akik feliratkoztak, hogy erre az évre is kérnek Keresztény Élet
Katolikus templom Lulla
Evangélikus templom
illetve Új Ember újságokat, szíveskedjenek befizetni az
Igét
hirdet:
Igét hirdet:
előfizetési díjat január 26-ig a sekrestyében. A Keresztény Élet
Arató
Eszter
Sifter
Gergely
újság ára 9360 Ft/év. Az Új Ember újság ára ettől az évtől 12400
evangélikus
segédlelkész
plébános
Ft, mert tavasztól új, színes küllemmel jelenik meg.
Az ökumenikus imaalkalmak miatt január 19-től a hétfői, keddi,
csütörtöki, pénteki szentmisék nem este, hanem reggel 7 órakor
kezdődnek.
Az ökumenikus imaalkalmak után szeretetvendégségeket
tartunk, hétfőn a plébánián a közösségi teremben, csütörtökön
pedig Lullán. Kérem a kedves Testvéreket, akinek lehetősége és
ideje engedi, egy kis harapnivalóval vagy süteménnyel segítse
ezeket az összejöveteleket. Jó szándékú együttműködésüket a Jó
Isten fizesse meg!
Sifter Gergő plébános
Köszönet
A 2014. november 30. – december 19. közötti időben
megszerveztük és létre is hoztuk négy alkalommal az immár
hagyományos plébániai adventi vásárunkat. A segítőkész
híveknek, az iskolába járó gyermekek szüleinek és a fíliákhoz
tartozó jó szándékú embereknek köszönhetően összesen 120.000
forintot gyűjtöttünk gyermekeink nyári táborozásának segítésére.
Rengeteg munkába került, s köszönjük mindenki segítségét, aki
ehhez a szép eredményhez egy kicsit is hozzátett eladni való
portéka készítésével, ajándékkal, adománnyal, jelenléttel,
árusítással, támogatással. Mindeközben éreztük a sok tennivaló és
emberi segítség mellett az Úr Jézus áldó szeretetét és támogatását.
A legnagyobb eredmény az lenne, ha minél több gyermek venne
részt nyári táborunkban, ahol törekvéseinkhez és hitünkhöz méltó
felüdülésben részesülnének.
Mindenkinek Isten által megáldott, békés, szeretetben gazdag
boldog új évet kívánunk!
Szervezők
Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab
8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

A közös alkalmak után, hétfőn, szerdán, csütörtökön és
pénteken szeretetvendégségre hívjuk kedves
testvéreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Áldás, békesség!
Erős vár a mi Istenünk!

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
Keresztelés:
szombat: 10 óra
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:
11 óra és 18 óra
Torvaj vagy Zala:
930 óra
Bábony
15 óra (első vasárnap)
Egyházi adó befizetése:
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.
Imacsoport: 2015. január 19., kedd. 18 30

