
 

III. évf. 1. szám                     2014. január 5. 

Tabi Öröm-Hírmondó 

A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06- 84/ 321- 808 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 

Hivatali órák: csütörtök: 16 - 17
30

 

                         szombat:     9 - 10 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő:           Tab     18 óra 

Kedd:           Tab     18 óra 

Szerda:         Tab       8 óra 

Csütörtök:    Tab     18 óra 

Péntek:         Tab     18 óra 

Szombat:      Tab       7 óra 

                      Megyer        15 óra   (kéthetente) 

Vasárnap:    Lulla vagy Sérsekszőlős:     8 óra 

                      Tab:                                ½ 10 óra és 18 óra 

                      Torvaj vagy Zala:               11 óra 

         Bábony           15 óra (első vasárnap) 

Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:        

06- 84- 310- 484 (Siófok)    06- 82- 512- 394 (Kaposvár) 

                                              06- 82- 318- 915 (Kaposvár) 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében. 

Imacsoport: Tab – 2014. január 7., kedd, 18
30

 

 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab 

8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808 

www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Január 5. első vasárnap, az esti szentmise előtt 17
00

 órától 

szentségimádást tartunk Magyarország és egyházmegyénk, 

egyházközségünk lelki megújulásáért. 

Január 6-a Urunk megjelenésének főünnepe, 

PARANCSOLT ÜNNEP. Szentmisén való részvétel bűn terhe 

alatt kötelező. Szentmisék lesznek a plébániatemplomban 

reggel 8 órakor és este 6 órakor. 

Január 6-án az esti szentmise után összehívom az 

egyházközség képviselőtestületének tagjait a Katolikus 

Iskolába egyházközségi gyűlésre. Mindenki megjelenésére 

feltétlen számítok! 

Januártól változik a szentmisék időpontja Bábonyban. 

Ezentúl csak minden hónap első vasárnapján lesz szentmise 15
00

 

órától (téli időszámítás), majd este 18
15 

órától (nyári időszámítás). 

Egyházközségeinknek az idei évben először, de 

hagyományteremtő céllal bált szervezünk. A bál bevételét 

templomaink felújítására ajánljuk fel. Természetesen a 

községekből és a plébániatemplomból érkezettek arányában. 

Nagy öröm lenne, ha minél többen együtt tudnánk tölteni egy 

estét örömben, és még nagyobb szeretetben. A bál időpontja 

február 15-e, helye a jelentkezettek létszámától függ majd. A 

belépő ára 3000Ft/fő, amely tartalmazza a vacsora árát is. 

Támogatói jegy is vásárolható 1500Ft/fő áron. Jelentkezni 

lehet január 15-ig a fíliákban az egyházközségi képviselőknél, 

illetve Hajduné Kocza Veránál a bútorboltban, valamint a 

sekrestyében és a plébánián. 

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. 

Akik feliratkoztak, hogy a jövő évre is kérnek Keresztény 

Élet illetve Új Ember újságokat, szíveskedjenek befizetni a 

sekrestyében. A Keresztény Élet újság ára 8840Ft/év, az Új 

Ember újság ára 10400Ft/év. 

Előre hirdetem, hogy január 12-én, vasárnap a lullai, a 

torvaji és a tabi templomok felújítására adjuk 

perselyadományainkat, amelyet a Jó Isten fizessen vissza 

mindenkinek százszorosan.  

       Sifter Gergő plébános 

Zsoltár: Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk. 

Hirdetések 

Kértem Istent, vegye el a gőgömet, és Isten azt felelte: Nem. Azt 

mondta, nem az Ő dolga, hogy elvegye: az én dolgom, hogy 

feladjam.  

Kértem Istent, tegye egészségessé béna gyermekemet, és Isten azt 

felelte: Nem. Azt mondta: A lelke egészséges, a többi ideiglenes. 

Kértem Istent, adjon nekem türelmet, és Isten azt felelte: Nem. Azt 

mondta: A türelem a szenvedés mellékterméke: nem adható, csak 

kiérdemelhető. 

Kértem Istent, adjon nekem boldogságot, és Isten azt felelte: Nem. 

Azt mondta: Ő áldást adhat, a boldogság rajtam áll. 

Kértem Istent, vegye el tőlem a fájdalmat, és Isten azt felelte: 

Nem. Azt mondta: A szenvedés eltávolít a földi dolgoktól, és 

közelebb hoz hozzám.  

Kértem Istent, növelje nagyra lelkemet, és Isten azt felelte: Nem. 

Azt mondta: növekednem egyedül kell, ő majd megnyes néha, 

hogy gyümölcsözőbb legyek. 

Kértem Istent, segítsen, hogy szeressem az embereket, ahogyan Ő 

szeret engem. És Isten azt mondta: No, végre egy jó gondolat! 

Kértem Istent... 

 

Hétfő (január 6.)     Vízkereszt, Urunk megjelenésének ünnepe 

A három bölcs látogatását ünnepeljük Vízkeresztkor. A bölcsek 

messzi földről érkeztek a Messiás jászlához. Az ünnep különös 

megvilágítást ad arra, hogy Jézus minden nép megváltója, az egész 

emberiség üdvözítője. Kialakult szokás az ünnepen a családi házak 

megáldása: „Krisztus áldja meg e hajlékot!” Az ajtóra a dátum 

mellé e mondat szavainak kezdőbetűit írják fel: 20+C+M+B+14. 

Az egyszerű népek a három király nevéről jegyezték meg a betűket: 

Gáspár (Caspar), Menyhért, Boldizsár. 

Január: 

Általános imaszándék: 

hogy mindannyian mozdítsuk előre az igazi gazdasági fejlődést, 

amely tekintettel van minden ember méltóságára. 

 

Missziós imaszándék: 

hogy a keresztények minden felekezetből Krisztus által a vágyott 

egység felé tudjanak haladni. 

A Szentatya imaszándékai 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 


