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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:   csütörtök: 16
00

 - 17
30

 óráig. 

                           szombat:    9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő:        Tab     18
00

 óra 

Kedd:        Tab     18
00

 óra  

Szerda:               Tab       8
00

 óra  

Csütörtök:       Tab     18
00 

óra  

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: Ajkam hirdeti * igazságodat, Uram. 

 

 

 

 

 

 

Kedd (február 2.): Urunk bemutatása a templomban.  

             Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe 

Mária és József megtesznek mindent, amit a törvény előír. 

Bemutatják elsőszülött gyermeküket az Istennek. Urunk 

Bemutatásának ünneplése a IV. századtól kezdve általános volt 

Jeruzsálemben is, Rómában is. Az Ószövetségben Isten a prófétája 

által szólott, és vigasztalta választott népét, hogy a babiloni fogság 

után helyreállított templom, ha szegényesebb is mint a salamoni, 

de méltóságában messze felülmúlja, mert ide látogat el az 

Eljövendő. Simeon és Anna próféta-asszony pedig a Szentlélek 

ösztönzését követve lettek tanúi Isten ígérete beteljesedésének. A 

karácsonykor gyulladt isteni Fény egyre nagyobb világosságot 

áraszt. Azért szenteljük meg az emberi természetünket jelképező 

gyertyákat, hogy az isteni Fény kiáradjon és eltöltsön bennünket 

is. 

Szerda (február 3.): Szent Balázs püspök és vértanú 

emléknapja 

Péntek (február 5.): Szent Ágota szűz és vértanú 

emléknapja 

Szombat (február 6.): Miki Szent Pál és társai vértanúk 

emléknapja 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

Egy nagy vadkacsa csapat vonult egységes V alakzatban dél felé, 

hogy a következő évszakot ott töltsék. Ahogy átrepültek egy park 

felett, minden tekintet rájuk szegeződött, még a gyerekek is 

abbahagyták a játékot, és csodálták a kötelékben repülő szép 

vadkacsákat. A csapat egyszer csak egy farm felett repült, amikor 

az egyikük meglátta, hogy háziasított kacsák totyognak az 

udvaron, akik majszolják a tömérdek kukoricát, és nagyon jól 

elvannak. Ezt látva úgy határozott, hogy otthagyja a többieket és 

leszáll a farmra. Bár kérlelték társai, hogy ne tegye, de nem 

hallgatott rájuk. A farmon egyből nagyon jól érezte magát, mert 

bőségesen volt ennivaló. Egész nap csak evett, ivott és 

lustálkodott. Gondolta, majd ha visszafelé jön a vadkacsa csapat, 

újra csatlakozni fog hozzájuk. Egyik nap meglátta a régi barátait, 

és úgy döntött, visszarepül közéjük, mert már kezdte zavarni, 

hogy állandóan mocskos és sáros. Hirtelen nekilendült, de úgy 

meghízott, hogy pár méterrel odébb lezuhant. Ezen nagyon 

meglepődött, de újra megpróbálta, ám ekkor meg nem tudott 

manőverezni, és nekirepült a kerítésnek, így megint nagyot esett. 

Végül feladta, azt tervezve, hogy inkább legközelebb - amikor 

megint arra repül a vadkacsa csapat - újra meg fogja próbálni. Ám 

pár nap múlva jött a farm tulajdonosa, és sorra levágta a kacsákat. 

Ezt látva a vadkacsa próbált elrepülni, de a jó dolgában annyira 

eltunyult, hogy nem sikerült neki, így őt is levágták. A vadkacsa 

csapat pedig repül szabadon, minden évben egyik helyről a 

másikra. Tanulságos ez a kis történet, mely a tudatosan 

eltévelyedett keresztény emberről szól. A világ vonzó, 

kényelmesnek tűnő megoldással csalogat. Ha az ember behódol a 

bűnnek, rabszolgája lesz, nem tud szabadulni. Ideig-óráig tart a 

bűn édes mérge, de a végeredmény mindig a halál. Jézus Krisztus 

a mi szabadítónk, az Ő csapatában érdemes repülni. Sokszor 

fárasztó, sokszor túl hosszúnak tűnik az út, sokszor jobb ötletnek 

tűnik egy sáros, mégis kényelmes helyen megpihenni, de ne 

tegyük! Az Úr ad nekünk erőt, és ha vele együtt repülünk 

kötelékben, áldásos életben lesz részünk. 

     forrás: internet 

 

Olvass tovább: http://tanulsagos-tortenetek-

tarhaza.webnode.hu/blog/ 

Január 31-én, vasárnap 15
00 

órakor lesz Bábonyban a 

szentmise. 

Február 2-án, kedden lesz Gyertyaszentelő Boldogasszony 

ünnepe. Szentmisék a plébániatemplomban 8
00

 órakor és 18
00 

órakor kezdődnek, amelyek keretében gyertyaszentelést végzünk. 

Kérem a Testvéreket, gyertyákat hozzanak magukkal! 

Február 3-án, szerdán Szent Balázs püspök és vértanú 

ünnepén és vasárnap minden szentmisében Balázs-áldásban 

részesítjük a Testvéreket. Szent Balázs püspök és vértanú 

közbenjárását kérjük a torok és minden egyéb más betegségben. 

Egyházközségi bálunkra cégek és magánszemélyek tombola 

felajánlását várjuk, amelyeket leadhatnak a plébánia 

hivatalban a jövő héten. Előre is köszönjük a szervezők 

nevében. 

Február 6-án, szombaton tartjuk a III. Egyházközségi bálunkat, 

amely 18
00

 órakor szentmisével kezdődik, amely előesti 

szentmise, így érvényes vasárnapra is. Majd átvonulunk a bál 

helyszínére, amely az állami iskola ebédlője, Virág utca 12. 

Kérjük, hogy italokat ne hozzanak be magukkal, 

süteményekkel azonban meglephetik asztaltársaságukat!!! 

Előre hirdetem, hogy február 13-án, szombaton Szent Bálint 

(Valentin) vértanú ünnepéhez kapcsolódva 18
00 

órára 

szerelmesek miséjére hívom és várom a házaspárokat, 

jegyespárokat. Értük imádkozunk, majd a szentmise végén 

külön áldásban részesülnek, és kis ajándékkal kedveskedünk 

nekik. Apostolkodjunk ez ügyben, hívjunk másokat is, hogy ez 

ne csak egy Amerikából érkezett felkapott dolog legyen, hanem 

hűségük közös ünnepe. A körülbelüli létszám miatt, kérem, 

iratkozzanak fel vagy jelentkezzenek a szentmisék előtt vagy 

után a sekrestyében vagy a plébánia elérhetőségein. 

Február 7-én, vasárnap Lullán a szentmise 14
00

 órakor 

kezdődik. 

         Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Egy vadkacsa tanulságos története 

 


