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Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Utaidat mutasd meg nékem, * én Uram, Istenem!

A tabi
Ünnepek, emléknapok
Hétfő (január 26.):
Szerda (január 28.):
Szombat (január 31.):

Tanítás a kiváltságról

Utolsó Vacsora Római Katolikus
Plébánia
és a hozzá
A tanár
egy papírlapot
adott a tartozó
gyerekek fíliák
kezébe heti
és aztlapja
kérte,

Szent Timóteusz és Szent Titusz
püspökök emléknapja
Aquinói Szent Tamás áldozópap
és egyháztanító emléknapja
Bosco Szent János áldozópap
emléknapja

Hirdetések
Hálásan köszönöm mindenkinek a jelenlétét, akik az
ökumenikus imaalkalmakon részt vettek, együtt imádkoztak a
keresztények egységéért, és bármi módon segítettek. Jó Isten
áldó szeretete legyen örök jutalmuk.
Január 16-án az esti szentmise után megtartotta az egyházközség
képviselőtestülete az ülését, amelyben elfogadta a 2014. évi
számadást, és megszavazta a 2015. évi költségvetést.
A képviselőtestület az egyházi adó kérdésében 2015-évre
minimum 3000 Ft fizetést állapított meg. Ez még mindig
nagyban elmarad a Püspöki Konferencia előírásától, amely az
éves nettó jövedelem 1 százaléka. A falvakban a
képviselőtestületi tagoknál is befizethetik az összeget. Tabon
pedig minden marad a szokott rend szerint.
A képviselőtestület tagjai közé választotta a megüresedett
helyekre Takács Istvánnét (Zala) és Hajduné Kocza Verát
(Tab). Ők hamarosan leteszik a hívek közössége előtt esküjüket.
Egyházközségünkben megrendezzük a II. Egyházi bálunkat.
A bál bevételét templomaink felújítására ajánljuk fel,
természetesen a községekből és a plébániatemplomból érkezettek
arányában. A bál időpontja február 7-e, helye az önkormányzati
iskola ebédlője. A belépő ára 4000 Ft/fő, amely tartalmazza a
vacsora árát is. Támogatói jegy vásárolható 2000 Ft/ fő áron.
Jegyek még korlátozott számban kaphatók a fíliákban az
egyházközségi képviselőknél, illetve Hajduné Kocza Veránál a
bútorboltban, valamint a sekrestyében és a plébánián.
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 31-én, 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. Férfi és női segítségre is nagy
szükség van! A kezdés időpontja: reggel 8 óra.
Február 2-án, hétfőn Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe,
és az esti szentmise keretében tartjuk a gyertyaszentelést. Kérem a
testvéreket, gyertyákat hozzanak magukkal.
Sifter Gergő plébános
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gyűrjék gombóccá. Egy kísérlettel akarta bemutatni, hogyan
működnek a kiváltságok a társadalomban. A tanár leültette a
gyerekeket, és az első pad elé odatette a szemeteskukát.
- A játék nagyon egyszerű - mondta. - Ti mind egy ország
polgárai vagytok, és mindnyájatoknak lehetősége van arra, hogy
meggazdagodjon, és feljebb kerüljön a társadalmi ranglétrán.
Ehhez nem kell mást tennetek, mint beledobni a kukába a
papírgombócot úgy, hogy ülve maradtok.
Természetesen e kijelentés hallatán a terem hátsó felében ülök
rögtön lázadozni kezdtek. A terem elején ülőknek sokkal nagyobb
esélyük van, hogy betaláljanak a kukába. A tanár erre nem reagált.
A "verseny" végén egyértelmű eredmény született: az első
padokban ülők mind beletaláltak, a hátsó sorokból azonban épp
csak a kosár közeléig tudtak eldobni a diákok.
A tanár így összegezte a játékból levonható tanúságot:
- Minél közelebb ültél, annál jobbak voltak az esélyeid – ez a
kiváltság. Észrevettétek, hogy csak azok kiabáltak fair-play-ért,
akik hátul ültek? Az elől ülők észre sem vették, vagy nem
foglalkoztak kiváltságos helyzetükkel, hiszen "beleszülettek", így
csak azt a pár métert látták, ami köztük és a céljuk között van. Az
a feladatotok, hogy észrevegyétek a kiváltságot, amit úgy hívnak,
tanulási lehetőség, és használjátok fel az itt megszerzett tudást
arra, hogy képviseljétek azokat, akik mögöttetek vannak.
forrás: internet, Laudetur
Isten akaratára bízva

Istenben való csendnek van egy olyan állapota, amikor az ember
már nem készít terveket, amikor először nem alkudozik igazán,
amikor egész jövőjét Isten akaratára bízza.
Edith Stein
Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
Hivatali órák: csütörtök: 1600 - 1730 óráig.
szombat: 900 - 1000 óráig.
Keresztelés:
szombat 1000 óra
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Szentmisék rendje:
Hétfő, kedd:
Tab 1800 óra
Szerda:
Tab
800 óra
Csütörtök, péntek: Tab 1800 óra
Szombat:
Tab
700 óra
Páros héten szombaton:
Megyer
1500 óra
00
Vasárnap:
Tab
11 óra és 1800 óra
Páratlan héten vasárnap: Sérsekszőlős 800 óra
Zala:
930 óra
Páros héten vasárnap:
Lulla
800 óra
Torvaj
930 óra
Minden hónap első vasárnap: Bábony 1500 óra
Egyházi adó befizetése:
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.
Imacsoport: 2015. január 26., hétfő 1830

