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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 

Keresztelés:     szombat:  10 óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében. 

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 

December 22-én 16
30

-kor a város főterén ökumenikus 

gyertyagyújtás lesz.  

December 23-án délelőtt díszítjük a templomunkat 

karácsonyra. Akinek lehetősége van és ideje engedi, kérem, 

segítsen nekünk. Este 6 órakor lesz az utolsó adventi szentmise 

templomunkban. 

December 27-én az este 6 órás szentmise keretében 

megtartjuk a Szent János napi szokásos bormegáldást. Kérem a 

borosgazdákat, hogy értesítsék egymást, és hozzák el boraikat. A 

szentmise végeztével a plébániára szeretettel várom a boros- 

gazdákat borkóstolásra, közös beszélgetésre. 

Megköszönöm mindenkinek a sok-sok áldozatát, aki 

süteményt sütött, apróságokat hozott a Fiatal papok 

találkozójára. Az atyák köszönetét is tolmácsolom, nagyon jól 

érezték magukat nálunk. 

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

Támogatói jegy is vásárolható 1500 Ft/ 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 8840 Ft/év, az Új 

Ember újság ára 10400 Ft/év. 

        Sifter Gergő plébános 

 

 

Hirdetések 

A zúgolódás, gúny, harag             Nem vádolnám balgán azért, 

Rég halva már szívemben.            Hogy engem kifelejtett. 

Egy szóval sem panaszkodám,      Hogy nem hozott ajándékot,   

A kis Jézus ellen.                           Szemem könnyet nem ejtett. 

Lelkem nyugodtan, csöndesen      Ágyamra dőlök, s álmodom 

Átszáll a nagyvilágon.                   Egy régi szép, édes álmot:  

Imádkozom, hogy Jézusom           Boldog, ki tűr és megbocsát, 

Minden szegényt megáldjon.         S ki szenved, százszor áldott!          

 

Reviczky Gyula: Karácsonykor 

Zsoltár: Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya. 

Hirdetések 

December 24-én: 

19
00

  Bábony és Megyer 

20
30 

 Lulla és Sérsekszőlős 

22
00

 Torvaj és Zala 

24
00

 Tab Krisztus Urunk születésének Főünnepe 

December 25-én: 

 8
00

 Sérsekszőlős  9
30

 Tab  

 11
00

 Zala  18
00

 Tab 

December 26-án 

   9
30

 Tab 

 18
00

 Tab 

December 27-én: 

 18
00

 Tab  

December 28-án: 

 15
00 

Bábony 

December 29-én: 

 8
00

 Lulla  9
30

 Tab 

 11
00 

Torvaj 18
00

 Tab 

 

Ünnepi miserend  

A gyermek nézte a nagyapját, amint levelet ír. Egy adott 

pillanatban megkérdezte tőle:- Olyan mesét írsz, ami velünk 

megtörtént? Vagy talán egy rólam szóló történetet írsz? Nagyapja 

félbe hagyta az írást és mosolyogva ezt mondta unokájának:- Igaz, 

rólad írok. Azonban a szavaknál fontosabb a ceruza, amivel írok. 

Szeretném, ha ilyen lennél te is, amikor megnősz. A gyermek 

értetlenkedve nézte a ceruzát, mivel semmi különöset nem látott 

rajta. - De ez olyan, mint az összes többi ceruza, amit életemben 

láttam!- Minden attól függ, hogyan nézed a dolgokat. A ceruzának 

öt értéke van, amit ha sikerül megtartanunk, olyan emberré 

válunk, aki egész életében békében fog élni a világgal. Első érték: 

Tehetsz nagy dolgokat, de soha ne feledd, hogy létezik egy 

lépteinket vezető Kéz. Ezt a kezet Istennek nevezzük, és Ő vezet 

mindig kívánsága szerint minket. A második érték: Időnként abba 

kell hagynom az írást, hogy meghegyezzem a ceruzát. Ez kevés 

fájdalmat okoz a ceruzának, azonban végül élesebb lesz. Tehát el 

kell tudnod viselni a fájdalmakat, mivel ezek tesznek jobbá téged. 

A harmadik érték: A ceruza megengedi nekünk a radír 

használatát, hogy kitörüljük azt, ami téves. Meg kell értened azt, 

hogy kijavítani egy dolgot nem jelent feltétlenül rosszat, a 

legfontosabb az, hogy megmaradjunk az igaz, egyenes úton. A 

negyedik érték: A ceruzának nem a fája vagy külső formája a 

fontos, hanem a benne lévő grafit. Ugyanígy gondozd azt, ami 

benned történik. És végül az ötödik érték: Mindig nyomot hagy. 

Neked is tudnod kell, hogy bármit teszel is életedben, nyomokat 

fog hagyni, ezért meg kell próbálnod minden tettedet tudatosítani. 

A ceruza öt értéke 


