
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. évf. 48. szám                2015. november 29.  

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.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, :       Tab     18
00

 óra 

Kedd:        Tab       6
00

 óra rorátés szentmise 

Szerda:               Tab       8
00

 óra rorátés szentmise 

Csütörtök:       Tab       6
00 

óra rorátés szentmise 

Péntek:        Tab     18
00

 óra  

Szombat:             Tab       6
00

 óra rorátés szentmise 

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: Hozzád emelem a lelkem, * én Uram, Istenem. 

 

 

 

 

 

 

Plébániai jótékonysági vásár, a templomkertben, rosszidő esetén, 

az iskola aulájában. 

November 29-én és december 6-án délelőtt 10
00

-12
30

-ig.  

December 5-én, szombaton a város főterén ökumenikus 

gyertyagyújtás lesz 16
30 

órai kezdettel. 

December 5-én, szombaton 17
00

 órától Zenei áhítat lesz a 

református templomban, Sárközi Erika orgonaművész 

közreműködésével. Adventi gondolatokat hirdet Sifter Gergő 

plébános. 

Adventi programok 

 

 

Adventi időben a szentmisék rendje a következőképpen alakul. 

Hétfő 18
00 

óra, kedd 6
00

 óra, szerda 8
00

 óra, csütörtökön 6
00

 óra 

rorátés szentmise, pénteken 18
00

 óra, és szombaton 6
00

 órakor 

rorátés szentmise. 

Szeretettel közlöm a Kedves Testvérekkel, akik az idei évben 

még nem rendezték az egyházi hozzájárulásukat, ezt 

megtehetik a szentmisék előtt és után a sekrestyében, illetve a 

plébánián hivatali időben. 

Jövő évre a Keresztény Élet újság előfizetési díja 9360 Ft. Az 

Adoremus újságé 7080 Ft. Az Új Ember előfizetési díját jövő 

héten hirdetem. Előfizetni a sekrestyében lehet, az éves díj 

befizetésével. 

Előre hirdetem, hogy december 14-én, hétfőn Tabon tartjuk a 

fiatal papok találkozóját. Ezen a napon 11
00

 órakor kezdődik 

az ünnepi szentmise. Ez a nap lesz egyben a katolikus iskola 

lelkinapja is karácsonyra készülve. Kérem a Testvéreket, akinek 

van lehetősége egy kis süteménnyel, illetve rágcsálnivalókkal 

szíveskedjenek segíteni, hogy az atyákat méltó módon 

vendégül láthassuk, amelyet előre is hálásan köszönök. 

4-5 méteres fenyőfát keresünk a templomba karácsonyfának. 

Akinek van és felajánlaná, kérem, jelezze a plébánián vagy a 

sekrestyében.                                               Sifter Gergő plébános 

Körülöttem forrong minden! Vitázó politikusok, jót akarnak, 

dicsérik magukat és szidják egymást. Kapzsi bankárok által 

felhergelt, fölösleges üveggyöngyök után futkosó, kapkodó 

emberek kiabálnak, vagy értetlenül, tanácstalanul néznek maguk 

elé. És itt vannak a naponta megfagyó hajléktalanok, a harcot a 

hitelek súlya alatt feladó vállalkozók, a munkanélküliek, az olcsó 

termékeket reklámozó médiák, és sorolhatnám tovább, de minek, 

hisz mindezt hihetetlen nagy példányszámban megteszi a sajtó, 

sok-sok csatornán önti a televízió, a megannyi honlap. Ülök és 

látom, hogy jön Krisztus Király, közeledik csendesen, 

méltósággal, hozzám, hozzánk, mint hajdan Jeruzsálem falai felé. 

Megáll és hosszan néz. Testemben hatalmas félelem remeg. 

Csak le ne borulj sírva előttünk Istenünk! 

Mindenkinek igaza van! Nem mehet ez így tovább! Tudom az 

eszemmel, hogy túl sok már a hazugság, a léha képmutatás.  

Türelmetlenek vagyunk. Forrong a világ! Tudom, hogy mindenki 

jót akar. Jót magának, minél több jót! Mint a gyermekek 

veszekszünk ócska babarongyokon, és észre sem vesszük, lassan 

szabadul el körülöttünk a pokol. Nem igaz, hogy ez a világ csak 

sírásból és vérből tisztulhat meg, léphet tovább! Hogy lehetünk 

ilyen vakok? Uram, te hányszor próbáltál összegyűjteni 

bennünket, mint kotló a csibéit? Jó szóval biztatsz, adtad a 

szeretet parancsát, és megmosod könnyeiddel lábainkat. Mindent 

Hirdetések 

 

 

Adventi üzenet 

 

jóságosan nekünk adtál, élhetnénk csendesen paradicsomi 

békességben. Jól feltarisznyáztál, mindenünk megvan. A föld 

csodás termékenysége szaporít nap mint nap kenyeret nekünk, és 

van annyi agyag, kő, hogy építhetünk mindenkinek házat, tanyát, 

otthont ezen a földön. Van annyi vasérc, réz, mangán, hogy egy-

egy autó is jutna a családjainknak. Jut könyv, jó film, tiszta bor és 

csók, szerelem mindenkinek. Nem sajnálod tőlünk a boldogságot. 

És juthat gyermekáldás vagy vér a vérünkből, vagy mint 

Józsefnek a te szent akaratodból. Testvérem, lásd, van kit 

szerethetsz, kit otthonodba fogadhatsz, kivel törődhetsz, kibe 

beléálmodhatod álmodat. És ültethetsz virágot, platánt, diót, és 

megéred, hisz jó orvosaid vigyáznak rád, hogy fád nagyra nőjön 

és árnyékával enyhet adjon családodnak. Tudósaink, mérnökeink 

mennyi kérdésre kerestek, találtak választ az évezredek alatt? 

Lassan, de biztosan hajtjuk uralmunk alá a Földet, ahogyan te 

kérted Istenünk a teremtés hajnalán még a bűnbeesés előtt. 

Élhetnénk békés testvéri szeretetben, tudhatnánk, hogy a 

részigazságoknál fontosabb az élet. A gonosz kacag. Ugyanazzal a 

süket dumával jön, ígér mindent, kőből kenyeret, fogyassz, 

habzsolj! Ha kell, ha nem, legyen! És ha leborulsz előtte, mindent 

csak neked ígér, az egész bevásárlóközpontot, repülőt, jachtot – de 

minek? És felvisz csodás templomok ormára, sztár leszel, dobd le 

magad, fürödj a csodáló emberek tekintetében, hatalmad lesz 

felettük. Uralkodj, miért vállalnád a szeretet szolgálatát? 

Fogyasztás, birtoklás, hatalom. Habzsolva kacagsz, és 

szétmarcangolod világunkat. Azt hiszed, hogy győztél, pedig 

rabszolga vagy. Rosszabb, testvéred farkasa, szép tiszta világunk 

elpusztítója. Itt állsz Uram a XXI. századi Jeruzsálem falai előtt, 

előttünk. Szemedben könnycsepp, és nekem nincsenek érveim. 

Mégis arra kérlek, hogy ne bűneinket nézd, hanem újabb 

adventünkben jósággal jöjj közénk. Ajándékozd meg érdemtelen 

gyermekeidet egy újabb eséllyel, egy szép Karácsonnyal. 

Istentől áldott adventi megtérést, szent időt kívánok szeretettel, 

             Böjte Csaba testvér 

Istentől áldott adventi megtérést, szent időt kívánok szeretettel, 

Csaba testvér 


