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Hivatali órák: : 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  

 

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Zsoltár: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. 

 

 

Január 24-én, vasárnap országos gyűjtés van a közel-keleten élő 

üldözött keresztények megsegítésére. Így adjuk majd 

adományainkat! 

Hálásan köszönöm mindenkinek a jelenlétét, akik az 

ökumenikus imaalkalmakon részt vettek, együtt imádkoztak a 

keresztények egységéért, és bármi módon segítettek. Jó Isten 

legyen örök jutalmuk. 

Aki szeretne ez évben szentmisét mondatni, kérem, 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. 

Örömmel hirdetem a kedves Testvéreknek, hogy a III. 

Egyházközségi bálunkra már minden jegy elkelt. Köszönöm 

mindenkinek a nagy érdeklődést, és kívánok jó szórakozást 

február 6-a estéjére. 

Kedves Testvérek! Január 30-án, szombaton reggel 8
00

 órai 

kezdéssel bontjuk le a karácsonyfákat és a karácsonyi díszítést 

a templomban. Nagyon kérem, hogy akinek ideje engedi, 

segítsen ebben, hiszen utána a templomot is takarítani kell, így 

mind férfi és mind női segítségre nagy szükség van.  

Február 2-án, kedden Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe 

van. Az esti szentmise keretében tartjuk a gyertyaszentelést. 

Kérem a Testvéreket, gyertyákat hozzanak magukkal! 

                  Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Alig múlik el olyan nap az életünkben, amikor valakivel ne 

kerülnénk konfliktusba. Amikor a gyermek reggel harmadszori 

felszólításra sem pakolja el a cuccát, amikor a boltban az eladó 

lekezelő volt velünk, amikor a szomszédasszony pletykálkodott a 

hátunk mögött... 

Minden emberi kontaktus alkalom arra, hogy sérüléseket adjunk 

és kapjunk. Különösen fájók ezek, ha a családban történnek. 

Ím, Ferenc pápától egy nagyszerű gondolat: 

"Nem lehet anélkül élni, hogy meg ne bocsátanánk egymásnak, 

legalábbis jól nem, főként a családban nem. Mindennap 

megsértjük egymást. Számot kell vetnünk ezekkel a hibákkal, 

melyek gyengeségünkből és önzésünkből fakadnak. Viszont az a 

feladatunk, hogy azonnal gyógyítsuk be az egymásnak okozott 

sebeket, rögtön állítsuk helyre a családban tönkretett kötelékeket. 

Ha túl sokat várunk, minden sokkal nehezebb lesz.  

Van egy egyszerű titka annak, hogyan gyógyítsuk be a sebeket és 

simítsuk el a nézeteltéréseket.  

Mégpedig ez: ne engedjük, hogy véget érjen a nap bocsánatkérés 

nélkül, anélkül, hogy békét teremtett volna egymás közt férj és 

feleség, szülő és gyermek, testvér és testvér, anyós és meny.  

Ha megtanuljuk, hogy azonnal bocsánatot kérjünk egymástól és 

azonnal megbocsássunk egymásnak, akkor sebeink begyógyulnak, 

a házasság megerősödik, családunk egyre szilárdabb ház lesz, 

amely ellenáll kisebb-nagyobb rosszaságaink lökéseinek.  

Ehhez pedig nem kell nagy szónoklatot tartani, hanem elég egy 

kis cirógatás: egy kis kedveskedés, és már vége is mindennek, 

újrakezdhetünk. 

„De sose zárjuk le úgy a napot, hogy háborúban állunk 

egymással!" 

Próbálja ki, hogy ezen a héten senkire nem fog neheztelni! Még 

akkor sem, ha oka lenne rá. 

                 forrás: Laudetur, Heti lélekemelő 

Így tudnak a sebeink gyógyulni 

A jómódú gazda és a szegény ember üzletet kötött. A gazda 

minden héten ad két kiló túrót a szegény embernek, aki pedig 

viszonzásul két kiló összegyűjtött mézet ad. 

Ment az üzlet rendben jó ideig, amíg egyszer csak a gazda arra 

gondolt, hogy bizony nem minden ember tisztességes, és meg 

kellene mérni, amit kap. Mikor legközelebb vitte a túrót, és néhány 

perc múlva megkapta a mézet, azt hazavitte, és a pontos mérlegén 

megmérte - hát csak másfél kiló volt! Felháborodva ment a 

szegény emberhez és indulatosan a szemére vetette, hogy becsapta 

őt. 

A szegény ember lehajtotta fejét és így szólt: - Nagyon sajnálom, 

hogy így történt, de én nagyon szegény ember vagyok. Egy 

kétserpenyős mérleget még tudtam szerezni, de súlyokra már nem 

volt pénzem. Így hát, amikor megkaptam tőled a túrót és kivittem 

a kamrába, rátettem a mérleg serpenyőjére, a másik serpenyőbe 

pedig kimértem az azonos súlyú mézet. 

A gazda roppant módon elszégyellte magát és hazament. 

    forrás: internet 

A mérleg 

HHééttffőő  ((jjaannuuáárr  2255..))::  SSzzeenntt  PPááll  aappoossttooll  mmeeggttéérréésséénneekk  üünnnneeppee  

Kedd (január 26.): Szent Timóteusz és Szent Titusz  

   püspökök 

Csütörtök (január 28.): Aquinói Szent Tamás áldozópap 

és egyháztanító 

Ünnepek és emléknapok 

 

 

Kit Isten nagyon szeret, azt méltónak találja, hogy sok szenvedést 

mérjen rája. Kinek még kicsiny a szeretete, arról látja, hogy kevés 

szenvedést bír el.  Istennel való egyesüléshez csak az egyszerűség és 

alázat vezet el.                  Nagy Szent Teréz 


