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2019. január 13.

Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Mondj áldást, lelkem, az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága.
Ünnepek, emléknapok
Szent Antal apát emléknapja
Árpád-házi Szent Margit
szűz ünnepe

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

Ökumenikus Imahét

Ökumenikus Imahét
„Az igazságra és csakis az
igazságra törekedj…”
(MTörv/5Móz 16,18-20)
2019. január 21.
Hétfő 1800 óra
Katolikus templom
Igét hirdet:
Sándor Zoltán
református
lelkipásztor

2018. január 22.
2018. január 23.
Kedd 1800 óra
Szerda 1800 óra
Református
Evangélikus
templom
templom
Igét hirdet:
Igét hirdet
Sifter Gergő Sándor Zsuzsa Noémi
plébános
református
lelkipásztor

2018. január 24.
Csütörtök 1800 óra
Katolikus templom Lulla
Igét hirdet:
Sándor Zoltán
református lelkipásztor

2018. január 26.
Péntek 1800 óra
Református templom
Igét hirdet:
Arató Lóránd
evangélikus lelkész

A közös alkalmak után hétfőn, szerdán, csütörtökön és
pénteken szeretetvendégségre hívjuk kedves
testvéreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Áldás, békesség!
Erős vár a mi Istenünk!
Szép napunk van
A nap rosszul kezdődött és úgy tűnt, hogy még rosszabbul
végződik. Ahogy mindig, az autóbusz zsúfolt volt. Amint ide-oda
rázkódtam, a szomorúság csak növekedett bennem. Aztán egy
mély hangot hallottam, a busz eleje felől. –Szép napunk van, nem
igaz? – A tömegben nem láttam, ki szólalt meg, de hallottam, hogy
a tájról beszél, felhívja a figyelmet arra, amit nemsokára látni
fogunk. A templomra, a parkra, a temetőre, a tűzoltóságra.
Innentől kezdve az összes utas kifelé nézett az ablakon. A
lelkesedés olyan nagy volt, hogy elmosolyodtam, aznap először.
Megérkeztünk a megállóba. Az ajtó felé tartva egy pillantást
vetettem a vezetőnkre. Kövérkés ember, fekete szakállal,
napszemüvegben, fehér bottal. Vak volt! Leszálltam a buszról és
hirtelen minden feszültség elszállt belőlem. Isten olyan bölcs volt,
hogy egy vakot küldött a segítségemre azért, hogy lássak. Jóllehet
a dolgok rosszul sülnek el, olykor minden sötétnek és szomorúnak
látszik, azért a világ mindig szép tud lenni. Dúdolva mentem fel a
lépcsőn a házunkban. Alig vártam, hogy ezekekkel a szavakkal
üdvözöljem a férjem: Szép napunk van, nem igaz?

Hirdetések
Az ökumenikus imaalkalmak miatt január 21-től 25-ig, a
hétfői, keddi, csütörtöki és a pénteki szentmisék nem este,
hanem reggel 700 órakor kezdődnek.
Szeretettel kérem a Testvéreket, akinek lehetősége van, a
január 21-i, hétfői szeretetvendégségre egy kis aprósággal
vagy süteménnyel szíveskedjen segíteni, amely a katolikus
iskola ebédlőjében lesz. 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 18-án, pénteken az esti szentmise utánra összehívom
az egyházközség képviselőtestületét a 2018. évi számadás és a
2019. évi költségvetés értékelésére, megvitatására a plébánia
közösségi termébe.
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.
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 erre az évre is szeretnének előfizetni, az
éves díjat fizessék be a sekrestyében január 27-ig
Sifter Gergő plébános

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
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.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise és szertartásrend:
Január 14., hétfő.:1800 Tab - Január 15., kedd: 1800 Tab
Január 16., szerda: 800 Tab – Január 17., csütörtök.:1800 Tab
Január 18., péntek: 1800 Tab - Január 19., szombat.: 700 Tab
Január 20., vasárnap:
800 Lulla – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800
Ökumenikus imaalkalmak miatt csak ezen a héten:
Január 21., hétfő 700 Tab - Január 22., kedd 700 Tab
Január 23., szerda 800 Tab – Január 24., csüt. 700 Tab
Január 25., péntek 700 Tab - Január 26., szombat 700 Tab
Január 27., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
-Templomainkban a szentmisék után
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
Új neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab
-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő
számlaszámra:CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 A
közlemény rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”,
valamint az adott évet.

