
  

IV. évf.53. szám                       2016. január 3.  

Tabi Öröm-Hírmondó 

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

Hivatali órák: : Hétfőn és kedden szünetel (tanulmányi szünet) 

             Temetést nem vállalunk hétfőn és kedden. 

              csütörtök: 16
00

 - 17
30

 óráig. 

                           szombat:    9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Keresztelés:     szombat    10
00

 óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       8
00

 óra 

Csütörtök, péntek:   Tab      18
00 

óra 

Szombat:             Tab       7
00

 óra 

Páratlan héten szombaton:      Megyer    15
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páros héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

Zala:                 9
30

 óra 

Páratlan héten vasárnap: Lulla                 8
00

 óra 

   Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap: Bábony     15
00

 óra  

 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

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

 

 

 

 

 

 

Január 3-a, első vasárnap, az esti szentmise előtt 17
00

 órától 

szentségimádást tartunk Magyarország és egyházmegyénk, 

egyházközségünk lelki megújulásáért. 

Január 3-án, vasárnap a sérsekszőlősi és a zalai templomok 

felújítására adjuk adományainkat.  

Január 6-án, szerdán Urunk megjelenésének főünnepe, 

PARANCSOLT ÜNNEP, szentmisén való részvétel bűn terhe 

alatt kötelező. Szentmise a plébániatemplomban 8
00

 és 18
00

 

órakor lesz. 

Egyházközségünk megrendezi a III. Egyházközségi bált. A bál 

bevételét templomaink felújítására ajánljuk fel, természetesen 

a községekből és a plébániatemplomból érkezettek arányában. 

Nagyon jó lenne, ha minél többen együtt tudnánk tölteni egy 

estét örömben, és még nagyobb szeretetben. A bál időpontja 

február 6-a, helye az állami iskola ebédlője. A belépő ára 4000 

Ft/fő, amely tartalmazza a vacsora árát is. Támogatói jegy is 

vásárolható 2000 Ft/fő áron. Jelentkezni és jegyeket vásárolni 

lehet január 24-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 az éves 

díjat a sekrestyében január 26-ig. A Keresztény Élet újság ára 

9360 Ft/év, az Új Ember újság ára 12400 Ft/év, az Adoremus 

7080 Ft-ba kerül. 

          Sifter Gergő plébános 

Minden elmúlik egyszer, minden véget ér, lehetsz bárki, amikor 

elkérik a lelked, menni kell! Hát akkor érdemes gyűlölni, 

rágalmazni, csalni, vagy a pénz ördögének rabja lenni, üdvözítő 

boldog perceket elmulasztani? Az idő nagyon telik, át kell 

gondolnunk minden percünket. Minden nap 86400 másodperccel 

leszünk gazdagabbak. Ezen tőke, ha elhasználjuk, ha nem, estére 

lenullázódik. Soha nem kapjuk azt vissza, örökre elvész. Ezt a 

napi gazdagságot úgy kell befektetni, hogy a lehető legtöbbet 

tudjunk rajta vásárolni. E tőkéből tevődik össze az élet! Hogy 

megértsd mennyit ér egy év, kérdezd meg az osztályismétlő 

diákot, hogy megértsd mennyit ér egy hónap, kérdezd meg az 

édesanyát, aki koraszülöttet hozott a világra. Hogy megértsd, 

hogy mennyit ér egy perc, kérdezd meg az utast, aki lekéste a 

vonatot, vagy repülőgépet. Hogy megértsd, mennyit ér egy 

másodperc, kérdezd meg a gépkocsivezetőt, aki nem tudta 

elkerülni a balesetet. Hogy megértsd, hogy mennyit ér egy tized 

másodperc, kérdezd meg az olimpikont, aki nem arany, csupán 

ezüstérmet nyert. Az idő senkire nem vár. A tegnap történelem, a 

holnap rejtelem, a ma ajándék. Minden elmúlik, csak az Úr 

beszéde marad meg örökre. Gondolkodjunk el mi is egy 

pillanatra, hogy mivel töltöttük el a tegnapi napot és mivel a mait, 

melynek máris eltelt a fele. 

Figyelmezet az idő és annak sebes múlása, hogy mi mai emberek 

mindenképpen kell keressünk egy fix, egy biztos pontot, melyre 

mindig támaszkodhatunk. A relatívum feltételezi az abszolútumot, 

a múló a múlhatatlant, az örökkévalót, a gyarló a tökéletest. A 

tudat, hogy létezik egy ilyen fix pont életünkben, adja a boldog és 

örömteli megnyugvást, hogy emberi életünk nem múló, hanem 

biztos kezekben van. 

Ennek boldog tudatában kérünk, Istenünk, hogy mélyítsd el 

szívünkben az elhatározást, hogy a Tőled kapott lelki 

tehetségekkel, a hittel, a szabad akarattal, a lelkiismerettel és a 

szeretettel úgy gazdálkodjunk, hogy az nemcsak a mi, hanem 

embertársaink és szeretteink javát is szolgálja. Erősítsd meg 

szívünkben az egymás iránti szeretetet és megértést, hogy 

mindent, amit teszünk, híveink és egyházunk előmenetele 

érdekében tegyünk. Erősítsd meg bennünk a testvéri érzést, hogy 

minden együttlétünk alkalmával, egy akarattal legyünk annak 

tudatában, hogy minden elmúlik, csak Isten örökkévaló. Ez a 

nagyszerű tudat éltessen és késztessen, hogy a nekünk szánt időt, 

amit egy Istenünktől kaptunk, a saját és egymás boldogulására 

használjuk fel maradéktalanul a lehető leghasznosabban, a hitnek, 

a reménységnek és a szeretetnek állandó gyarapításában. Ámen! 

Hirdetések 

 

 

86400 másodperc 

 

Újévi köszöntő 

 

 


