
 

 

       VII. évf. 49. szám                     2018. december 9. 

Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 

 

Advent minden szombatján 16
30

 órától a város főterén 

ökumenikus gyertyagyújtás lesz. 

Adventi vásár lesz a templomunknál december 15-én, 

szombaton 16
30

-tól mézeskaláccsal és forralt borral is. A 

bevételt jótékonysági célokra fordítjuk. Mindenkit szeretettel 

várunk! 

A III. Adventi zenei áhítat a testvéregyházakkal együtt 

december 15-én, szombaton délután 17
00

 órától a 

plébániatemplomban lesz. Az Ökumenikus Ifjúsági Zenekar 

közreműködésével. Adventi gondolatokat hirdet Arató Lóránd 

evangélikus lelkész úr. Tiszteljük meg egymást, úgy intézzük, 

hogy ezen alkalmon részt tudjunk venni! 

Karácsonyi virágokra szánt adományaikat köszönettel 

fogadjuk a kihelyezett perselyben, vagy a sekrestyében. 

Előre hirdetem, hogy Lullán december 11-én, kedden 16
30

-tól 

gyóntatás majd szentmise, majd Zalán 17
45

 órától gyóntatás, 

utána szentmise lesz. A többi faluban csak a szentmisék előtt 

lesz gyónási alkalom. 

A betegek gyóntatását Tabon és a falvakban december 20-án, 

csütörtökön végzem a reggeli óráktól. Kérem, szíveskedjenek 

jelezni a falvakban az egyházközségi képviselőknek, illetve 

Tabon a sekrestyében vagy a Plébánia elérhetőségein, hogy hol 

van idős testvérünk, akit otthonában felkereshetünk.  

Szeretettel kérem a kedves Testvéreket, akik az idei évben még 

nem rendezték az egyházi hozzájárulásukat, ezt megtehetik a 

szentmisék előtt és után a sekrestyében, illetve a plébánián 

hivatali időben. 

          Sifter Gergő plébános 

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.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise- és szertartásrend: 

December 10., hétfő 6
00

 Tab – December 11., kedd 6
00 

Tab 

December 12., szerda 8
00 

Tab – December 13., csüt. 6
00

 Tab 

December 14., péntek 18
00

 Tab –December 15, szombat 6
00

 Tab  

December 16., vasárnap:  

8
00

 Lulla – 9
30

 Megyer - Tab: 11
00

 és 18
00

  

December 17., hétfő 6
00

 Tab – December 18., kedd 6
00 

Tab 

December 19., szerda 8
00 

Tab – December 20., csüt. 6
00

 Tab 

December 21., péntek 18
00

 Tab –December 22, szombat 6
00

 Tab  

December 23., vasárnap: 

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00

 és 18
00

  

A hétfői, keddi, csütörtöki és szombati mise rorátés szentmise. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Csütörtök (december 13.):    Szent Lúcia szűz és vértanú  

                    emléknapja 

Péntek (december 14.):         Keresztes Szent János áldozópap és  

      egyháztanító emléknapja 

Adj időt Istennek! 
Dolgozz, tanulj rendesen! 
Vedd észre, amiért hálás lehetsz! 
Egy hibádat tedd jóvá! 
Naponta egy jócselekedet belefér! 
Tedd ünneppé az együtt töltött időt! 
 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

Az advent arra szolgál, hogy befogadjuk a hozzánk érkező Urat, 

de arra is, hogy megvizsgáljuk Istenre irányuló vágyakozásunkat, 

előretekintsünk, és felkészüljünk Krisztus visszatérésére. Ő 

visszatér hozzánk karácsony ünnepekor, belénk költözik, 

valahányszor készek vagyunk befogadni őt, és az idők végén 

ismét eljön majd „ítélni élőket és holtakat”. Jézus arra biztat, hogy 

vigyázzunk és virrasszunk, hogy készek legyünk őt fogadni, 

amikor visszatér. Azt mondja nekünk: „Vigyázzatok, virrasszatok, 

mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. […] Ne találjon alva 

benneteket, ha váratlanul megérkezik” (Mk 13,33–36). 

Az az ember elővigyázatos, aki a zajos világban nem engedi, 

hogy a szétszórtság vagy a felszínesség úrrá legyen rajta, hanem 

teljes és tudatos életet él, aggódása pedig főképp másokra irányul. 

Ezzel a magatartással észrevesszük felebarátunk könnyeit és 

szükségleteit, és felismerhetjük emberi és lelki képességeit, jó 

tulajdonságait is. A figyelmes ember a világ felé is nyitott, 

igyekszik szembeszállni a benne uralkodó közönnyel és 

kegyetlenséggel, de tud örülni a szépségeknek és értékeknek, 

amelyek szintén fellelhetők benne, és óvni is kell őket. 

Az a virrasztó ember, aki elfogadja a felszólítást az ébrenlétre, 

vagyis aki nem engedi, hogy elnyomja a csüggedés, a 

reménytelenség, a csalódás álma; ugyanakkor elutasítja a világot 

elborító rengeteg hiábavalóság csábítását, amelyek érdekében nem 

egyszer feláldozzuk személyes és családi életünk idejét és 

boldogságát. Az Úr megmutatja nekünk a helyes utat, a hit útját, a 

szeretet útját, mi viszont máshol keressük boldogságunkat. 

Elővigyázatosnak és virrasztónak lenni: ez az előfeltétele annak, 

hogy tovább „ne tévelyegjünk messze az Úr útjaitól”, elveszve 

bűneinkben és hűtlenségeinkben. Ez az előfeltétele annak, hogy 

meg tudjuk engedni Istennek, hogy betörjön életünkbe, jósággal 

és gyengédséggel teli jelenlétével pedig visszaadja létünk értelmét 

és értékét. 

A Boldogságos Szűz Mária, az Istenre való várakozás mintaképe 

és a virrasztás ikonja, vezessen minket a fiával, Jézussal való 

találkozáshoz, és lobbantsa lángra szeretetünket iránta! 
        forrás: internet 

Hirdetések 

 

 

 Advent 

Ferenc pápa  


