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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. 

 

 
Az ökumenikus imaalkalmak miatt ezen 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. 

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 20-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.  

A szentmisék rendjét 2020. február 3-tól a következőképpen 

módosítom: hétfő 18
00

 óra, szerda 8
00

 óra, péntek 18
00

 óra, és 

szombat 7
00

 óra. Kedden és csütörtökön csak a gyászmisék 

lesznek megtartva. 

        Sifter Gergő h.esperes-plébános 

 

Hirdetések 

 

 

             Ökumenikus Imahét 
                                                      

                                                   „…nem mindennapi kedvességet 

                                                             tanúsítottak irántunk…” 

                                                                    ApCsel 28,2     

 

 

  2020. január 20.         2020. január 21.           2020. január 22. 

    Hétfő  18
00 

óra            Kedd  18
00

 óra            Szerda 18
00

 óra 

 Katolikus templom       Evangélikus                   Református 

                                            templom                        templom 

       Igét hirdet:                Igét hirdet:                    Igét hirdet 

     Sándor Zoltán             Sifter Gergő                Arató Lóránd 

       református                   h.esperes                     evangélikus  

       lelkipásztor                   plébános                         lelkész    

                                       2020. január 23.                              

                                     Csütörtök 18
00 

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! 

Ökumenikus Imahét 

 

Egy verőfényes nyári délelőttön a kígyó összetalálkozik régi 

ismerősével, a gyíkkal. –Hát te meg mit csinálsz? – kérdezte a 

gyík. – Ezer éve nem láttalak! – Azt mondhatnám, hogy elég jól 

vagyok, csak egy nagy bajom van, hogy alig látok valamit. 

Ajánlották, hogy szerezzek magamnak kontaktlencsét. Úgy is 

történt, ahogyan a kígyó mondta, szerzett magának kontaktlencsét 

és pár nap múlva ismét találkozott a gyíkkal. – Most már 

nemcsak, hogy jól látok – dicsekedett a gyíknak -, még a családi 

életem is helyrebillent. – Hát ezt meg hogyan értsem, mi köze van 

a kontaktlencsének a családi élethez? – Nagyon egyszerű – 

mondta a kígyó -, mióta kontaktlencsém van, észrevettem, hogy 

egy locsolócsővel éltem.  

Gondolat: A modern kor egyik betegségét úgy nevezik, hogy a 

„láthatatlan ember szindrómája”. Egy személy egész nap előttünk 

van, étkezés közben, TV nézéskor, az ágyban és még az utcán is. 

Észrevesszük fizikai jelenlétét, de nem látjuk személyesen. Sőt azt 

mondhatjuk, hogy nem is akartunk nézni.  

Egy asszonyról és egy férfiról mesélik, hogy házasságot kötöttek. 

Négy gyermekük lett és körültekintő nevelésben részesítették 

őket. Csak akkor mentek el a gyerekek végleg hazulról, amikor ők 

is házasságra léptek. Azon a napon, amikor a legfiatalabb leányuk 

ment férjhez, hazatértek az üres lakásba és magukra maradtak. 

Leültek egymással szembe. A férj hosszasan nézte a feleségét, 

majd megkérdezte. – Te meg honnan kerültél ide? 

          Bruno Ferrero 

A kontaktlencse 

 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06- 84/ 321- 808 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Hivatali órák:   csütörtök.: 16
00

 - 17
30 

óráig 

                            szombat:     9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise és szertartásrend: 

Ökumenikus imaalkalmak miatt csak ezen a héten: 

Január 20., hétfő 7
00

 Tab - Január 21., kedd 7
00

 Tab 

Január 22., szerda 8
00

 Tab – Január 23., csüt. 7
00

 Tab 

Január 24., péntek 18
00

 Tab - Január 25., szombat 7
00

 Tab 

Január 26., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Torvaj - Tab: 11
00

 és 18
00  

Január 27., hétfő.:18
00

 Tab -  Január 28., kedd: 18
00

 Tab 

Január 29., szerda: 8
00

 Tab – Január 30., csütörtök.:18
00

 Tab  

Január 31., péntek: 18
00

 Tab - Február 1., szombat.: 7
00 

 Tab 

Február 2., vasárnap: 

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00 

és 18
00

 – Bábony:13
00

 

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. 

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 


