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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- 30/785-1060  

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.
 
   

Keresztelés:        szombat: 10
00

 órától 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise- és szertartásrend: 

November 27., hétfő: 18
00

 Tab  -  November 28., kedd: 18
00

 Tab 

November 29., szerda: 8
00

 Tab - November 30 ., csüt.: 18
00

 Tab 

December 1., péntek.: 18
00

 Tab 

December 2., szombat.: 7
00

 Tab 

December 3 ., vasárnap: 

Lulla: 8
00

 - Megyer: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00

 – Bábony: 15
00

 

December 4., hét.:18
00

 Tab   – December 5., kedd: 6
00

 Tab 

December 6., szerda: 8
00

 Tab -  December 7., csüt.:6
00

 Tab  

December 8., péntek:  18
00

 Tab  

December 9., szombat.: 6
00

 Tab 

(kedd, csütörtök és szombat rorátés szentmise) 

December 10., vasárnap: 

Sérsekszőlős: 8
00

 - Zala: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00

 
 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Az Úr nékem pásztorom, *Ínséget nem kell látnom. 

Kint ültem a parkban virágokkal és bokrokkal körülvéve. 

Élveztem a nap melegét, gyönyörködtem a tiszta égben. 

Meglepve vettem észre egy barna molylepkét az előttem lévő 

bokron. Ilyen molylepkét általában csak éjjel lehet látni. 

Miért tette Isten ezt a teremtményt olyan szürkévé - töprengtem -,  

amikor a pillangók olyan káprázatosan színesek. Ekkor egy 

fénynyaláb épp a lepkére esett, és az kitárta szárnyait. Mindegyik 

szárny alatt leheletnyi arany csillámot láttam ragyogni a nap 

sugaraiban. Mint már annyiszor, most is első látásra ítéltem, nem 

hagyva időt a lepkének, hogy megmutassa valódi pompáját. 

A molylepkéknek muszáj faághoz, vagy száraz levélhez 

hasonlítaniuk, hogy elrejtőzzenek a ragadozók elől. De mintha 

Isten nem tudta volna megállni, és egy alig észrevehető szépséget 

ajándékozott nekik. 

A molyokhoz hasonlóan, néha úgy tűnhet, hogy néhány 

embernek sincs sok vonzó tulajdonsága, nincs bennük szépség. 

Nehéz viszonyulni hozzájuk és szeretni őket. Mégis, Isten saját 

képére vannak ők is formálva. 

Ahogy Isten különleges szépséget adott annak a kis molynak, 

biztosak lehetünk benne, hogy valami gyönyörűt mindenkinek 

ajándékozott. 

Gondolat: Minden bizonnyal nekem is, neked is…Vegyük észre 

a szépet, a jót, az értékeset magunkban és embertársainkban is! 
     forrás: Laudetur 

Krisztus Király vasárnapja van, az egyházi év utolsó 

vasárnapja. A mai szentmise végén ünnepélyesen kitesszük az 

Oltáriszentséget, elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát a 

felajánló könyörgéssel együtt. Akik ezen az ájtatosságon részt 

vesznek, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. 

Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, illetve 

Keresztény Élet és Adoremus újságokat előfizetni, 

szíveskedjenek jelezni a sekrestyében vagy a plébánián november 

végéig. Újság előfizetést a jövő évre – mint idén is – csak a teljes 

összeg (éves díj) befizetésével áll módunkban elfogadni. Az éves 

díjakról hamarosan tájékoztatom a Testvéreket. 

December 3-án, vasárnap 1 éves lesz a Tabi Pékség! Szent 

Erzsébet ünnepéhez kötődően december 3-án 12 órakor a 

tabi pékség előtti parkolóban ingyenes meleg ebédet osztanak 

szegény és rászoruló embertársainknak. Szeretettel kérem a 

Testvérek segítségét, hogy jelezzék a környezetükben élő szegény 

és rászoruló embereket, hiszen ételt csak a jegy ellenében 

kaphatnak, amelyet a Plébánián és a sekrestyében kérhetnek név 

nélkül. Annyit kérjenek, ahány tagú a család… 

Adventi zenei áhítatok lesznek a testvéregyházakkal együtt 

szombatonként 17
00

 órától a templomokban. Ezen alkalmak 

előtt a város főterén ökumenikus gyertyagyújtás lesz 16
30

órától, 

majd közösen vonulunk az áhítatok helyszínére. Az első zenei 

áhítatra december 2-án, szombaton kerül sor a 

plébániatemplomban. Németh Csaba orgonaművész lesz a 

vendégünk. Adventi gondolatokat mond Arató Lóránd 

evangélikus lelkész úr. Tiszteljük meg egymást, intézzük úgy, 

hogy ezen alkalmakon részt tudjunk venni! 

Adventi vásáraink időpontja: december 2-án szombaton 16
30

-

tól 18
30

-ig, december 3-án, vasárnap 10
30

-tól 12
30

-ig a 

plébániatemplomnál, rossz idő esetén a katolikus iskolában. 

A plébániatemplom nagytakarítása december 9-én lesz 9
00

 órától. 

          Sifter Gergő plébános 

Csütörtök (november 30.):  Szent András apostol 

    ünnepe 

Ünnepek és emléknapok 

Hirdetések 

 

Isten képmására teremtettünk 

 

Immár hagyományosan az idei évben is megrendezzük az 

adventi vásárt. A vásár bevételét jótékony célra fordítjuk. Célunk, 

hogy a nyáron minél több gyermek pihenését segítsük plébániai és 

egyházmegyei táborainkban. Olyan kéréssel fordulunk Önökhöz, 

ha támogatni szeretnék ezt a kezdeményezést, kérjük, 

segítsenek. Saját kezűleg készített dísztárgyat, apróságot 

szeretnénk kérni, melyet a vásáron árusíthatunk. Kérjük, hogy 

ezeket a tárgyakat juttassák el hozzánk, december 1-jéig. 

Gyűjtés helye: Katolikus Iskolában Tóthné Margónál, vagy 

Hajduné Kocza Veránál a Bútorboltban.  

        Köszönettel: Szervezők 

Adventi készülődés 

Milyen jó, hogy rábízhatjuk kezünket arra a Kézre, amely 

megtörte és életre keltette a Kenyeret, amely megáldotta és 

megsimogatta a gyerekeket, s amelyet szegek vertek át. 

Ráhagyatkozni arra a Kézre, amely olyan, mint a mienk, de 

amelynek tetszőleges döntését csupa jóság vezérli, s folyton csak 

szorosabban köt le minket önmaga számára. 

Átadni magunkat annak a puha és hatalmas erejű Kéznek, amely 

lehat a lélek velejéig, amely formál és teremt, s amelyen át oly 

végtelen szeretet árad. 

         Teilhard de  Chardin 

 

Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet  


