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2018. január 14.

Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Íme, eljövök Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz.
Ünnepek, emléknapok
Szent Antal apát emléknapja
Árpád-házi Szent Margit
szűz ünnepe

Ökumenikus Imahét

Szerda (január 17.):
Csütörtök (január 18.):

Ökumenikus Imahét

Hirdetések

„Uram, a jobbod kitűnik
erejével…”
(Kiv 15,6)

Az ökumenikus imaalkalmak miatt a héten hétfőn, kedden,
csütörtökön és pénteken a szentmisék nem este, hanem reggel
700 órakor kezdődnek.
A hétfői szeretetvendégség a katolikus iskola ebédlőjében lesz.
Szeretettel kérem a Testvéreket, akinek lehetősége van, egy kis
aprósággal, szendviccsel vagy süteménnyel szíveskedjen
segíteni. Ha bármi oknál fogva eljönni nem tudnak, behozhatják a
sekrestyébe vagy a plébániára. Segítő együttműködésüket a Jó
Isten fizesse meg.
Egyházközségi bálunkra cégek és magánszemélyek tombola
felajánlását várjuk, amelyeket leadhatnak a plébánia
hivatalban a jövő héten. Előre is köszönjük a szervezők
nevében.
Január 19-én, pénteken az esti szentmise utánra összehívom
az egyházközség képviselőtestületét, a 2017 évi számadás
értékelésére és a 2018-évi költségvetés megvitatására a plébánia
közösségi termébe.
Aki szeretne a jövő 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.
A Keresztény Élet újság ára 10.440 Ft/év, az Új Ember újság
ára 14.400 Ft/év és az Adoremus 8.080 Ft/év. Kérem, akik
feliratkoztak, hogy a jövő évre is szeretnének előfizetni, az
éves díjat fizessék be a sekrestyében január 28-ig
Sifter Gergő plébános

2018. január 22.
Hétfő 1800 óra
Katolikus templom
Igét hirdet:
Arató Eszter
evangélikus
lelkész

2018. január 23.
Kedd 1800 óra
Evangélikus
templom
Igét hirdet:
Sándor Zoltán
református
lelkipásztor

2018. január 25.
Csütörtök 1800 óra
Katolikus templom Lulla
Igét hirdet:
Arató Lóránt
evangélikus lelkész

2018. január 24.
Szerda 1800 óra
Református
templom
Igét hirdet:
Sifter Gergő
plébános

2018. január 26.
Péntek 1800 óra
Evangélikus templom
Igét hirdet:
Sándor Zsuzsa Noémi
református lelkipásztor

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
De mi lebegünk
Milinda, a hatalmas király azt mondta az öreg papnak:
-Te azt mondod, hogy aki száz éven keresztül mindenféle
lehetséges rosszat elkövet, de a halála előtt bocsánatot kér Istentől,
újjászülethet az égben. Viszont ha valaki csak egy bűnt követ el,
de azt nem bánja meg, akkor a pokolban végzi. Igazságos ez? Száz
bűn könnyebb, mint egy?
Az öreg pap így válaszolt a királynak:
-Ha fogom ezt a nagy követ és a víz felszínére helyezem, le fog
süllyedni, vagy lebegni fog?
-Lesüllyed-válaszolta a király.
-És ha fogok száz nagy követ, egy csónakba teszem őket, és a
csónakot pedig a vízre lököm, le fognak süllyedni, vagy lebegni
fognak?
-Lebegni fognak.
-Akkor száz kő és egy csónak könnyebb, mint egy kő?
A király nem tudta, mit válaszoljon, az öreg pedig elmagyarázta:
-Így van, király, az emberekkel is. Bármennyi bűn terheli is
vállukat, ha Istenre támaszkodnak, nem kerülnek a pokolba. Az
pedig, aki csak egyszer vétkezik ugyan, de nem kéri Isten
irgalmát, el fog veszni.
forrás: internet

Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Keresztelés:
szombat: 1000 órakor
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise és szertartásrend:
Január 15., hétfő.:1800 Tab - Január 16., kedd: 1800 Tab
Január 17., szerda: 800 Tab – Január 18., csütörtök.:1800 Tab
Január 19., péntek: 1800 Tab
Január 20., szombat.: 700 Tab
Január 21., vasárnap:
800 Lulla – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800
Ökumenikus imaalkalmak miatt csak ezen a héten:
Január 22., hétfő 700 Tab - Január 23., kedd 700 Tab
Január 24., szerda 800 Tab – Január 25., csüt. 700 Tab
Január 26., péntek 700 Tab - Január 27., szombat 700 Tab
Január 28., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800

