IX. évf.2. szám

2020. január 12.

Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet.
Hirdetések

Ökumenikus Imahét

Ökumenikus Imahét
„…nem mindennapi kedvességet
tanúsítottak irántunk…”
ApCsel 28,2
2020. január 20.
Hétfő 1800 óra
Katolikus templom
Igét hirdet:
Sándor Zoltán
református
lelkipásztor

2020. január 21.
Kedd 1800 óra
Evangélikus
templom
Igét hirdet:
Sifter Gergő
h.esperes
plébános

2020. január 22.
Szerda 1800 óra
Református
templom
Igét hirdet
Arató Lóránd
evangélikus
lelkész

2020. január 23.
Csütörtök 1800 óra
Katolikus templom Lulla
Igét hirdet:
Sándor Zsuzsa Noémi
református lelkipásztor
A közös alkalmak után hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön
szeretetvendégségre hívjuk kedves
testvéreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Áldás, békesség!
Erős vár a mi Istenünk!
Miért nem szóltál hamarabb?
A férj egy izmos ember, hangjába beleremegett a föld és a modora
nem valami megnyerő. A feleség gyengéd, érzékeny asszony.
Amikor összeházasodtak, a férj minden téren gondoskodott a
családról, és a feleség példásan nevelte a gyermekeket. Amikor
már minden gyerek kirepült, az asszony ajkáról eltűnt a mosoly,
napról napra gyengébb és törékenyebb lett. Nem volt étvágya és
egy szép napon nem is tudott felkelni az ágyból. Bevitték a
kórházba. Az orvosok vizsgálták, de nem sikerült megtalálni a baj
okát. Az egyik doktor a vizsgálat után kihívta a férjet a szobából
és kijelentette: - Nekem az a véleményem, hogy a feleségének
elment az élettől a kedve. A férj szó nélkül visszament a szobába,
odaült az felesége ágya szélére, megfogta a kezét és harsogó
hangon így szólt. – Neked nem szabad meghalnod! Hát miért
nem? – kérdezte az asszony halk suttogással. –Azért nem, mert
szükségem van rád! Attól a pillanattól kezdve az asszony
gyógyulni kezdett.
Gondolat: Nem kell megvárni a holnapot, hogy valakivel közöld,
szereted. Tedd meg azonnal! Ne arra gondolj, feleségem, férjem,
lányom, fiam ezt úgyis tudják. Talán tényleg úgy van. Téged
zavarna, ha gyakrabban hallanád? Ne nézd az órát, vedd kezedbe
a telefont és szólj haza: „Én vagyok, és csak azt akarom mondani,
hogy nagyon szeretlek” A szeretet életet jelent. Létezik a holtak és
az élők világa. Ami megkülönbözteti őket, az a szeretet.
Bruno Ferrero

Az ökumenikus imaalkalmak miatt a héten, hétfőn, kedden és
csütörtökön a szentmisék nem este, hanem reggel 7 00 órakor
kezdődnek.
Szeretettel kérem a testvéreket, akinek lehetősége van, január
20-án, hétfőn a 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.
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 szentmise stóladíja: 3000 Ft.
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 27-ig
Az Egyházközség nagy zarándoklata 2020. március 17-24-ig
Dél- Itáliába lesz, 8 nap 7 éjszaka félpanziós ellátással. A
zarándoklat költsége 520 euró. A részletes program a
hirdetőtáblán, a plébánia honlapján és facebook oldalán olvasható.
Előlegként a 200 eurót január 15-ig kérem befizetni a
plébánián.
A képviselőtestület 2020-tól az egyházi hozzájárulás összegét
5000 Ft-ra emelte. Kérem a testvéreket, az idei évtől így
fizessék be.
Sifter Gergő h.esperes-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 13., hétfő.:1800 Tab - Január 14., kedd: 1800 Tab
Január 15., szerda: 800 Tab – Január 16., csütörtök.:1800 Tab
Január 17., péntek: 1800 Tab - Január 18., szombat.: 700 Tab
Január 19., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
Ökumenikus imaalkalmak miatt csak ezen a héten:
Január 20., hétfő 700 Tab - Január 21., kedd 700 Tab
Január 22., szerda 800 Tab – Január 23., csüt. 700 Tab
Január 24., péntek 1800 Tab - Január 25., szombat 700 Tab
Január 26., vasárnap:
800 Lulla – 930 Torvaj - Tab: 1100 és 1800
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
-Templomainkban a szentmisék után
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
-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.

