
 

 

       VII. évf. 51. szám                    2018. december 23. 

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

Zsoltár: Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk! 

 

 

 

December 27-én, csütörtökön 18
00

 órakor kezdődő szentmise 

keretében megtartjuk a Szent János-napi szokásos 

bormegáldást. Kérem a borosgazdákat, hogy értesítsék egymást, 

és hozzák el boraikat. A szentmise után, ahogy tavaly is, szeretettel 

hívom és várom őket a plébániára közös együttlétre, borkóstolásra. 

Apostolkodjunk ez ügyben is. 

A Keresztény Élet újság ára 10.440 Ft/év, az Új Ember újság 

ára 14.400 Ft/év és az Adoremus 8.080 Ft/év. Kérem, akik 

feliratkoztak, hogy a jövő évre is szeretnének előfizetni, az éves 

díjat fizessék be a sekrestyében január 27-ig. 

Az MKPK döntése értelmében 2019. január 1-jétől változik a 

stóladíjszabás! Szentmise 3.000Ft, Temetés 25.000 Ft, Esketés 

30.000 Ft, Harangozás 1.500 Ft/alkalom.  

             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 24., hétfő 19
00

 Megyer - 24
00

 Tab – Éjféli szentmise 

December 25., kedd – Karácsony napja  

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00

 és 18
00

 – 13
00

 Bábony 

December 26., szerda – Karácsony másnapja 

8
00

 Lulla – 9
30

 Torvaj - Tab: 11
00

 és 18
00

 – 13
00

 Megyer 

December 27., csüt. 18
00

 Tab – Szent János-napi bormegáldás 

December 28., péntek 18
00

 Tab –December 29, szombat 7
00

 Tab  

December 30., vasárnap:  

8
00

 Lulla – Tab: 11
00

 és 18
00

  

December 31., hétfő 17
00

 Tab Hálaadó szentmise 

2019. január 1., kedd 11
00 

 és 18
00

Tab 

Január 2., szerda 8
00 

Tab – Január 3., csüt. 18
00

 Tab 

Január 4., péntek 18
00

 Tab –Január 5, szombat 7
00

 Tab  

Január 6., vasárnap: 

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00

 és 18
00

 13
00

 Bábony 

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

-Templomainkban a szentmisék után 

-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.) 

  Új neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab 

-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra:CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 A 

közlemény rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, 

valamint az adott évet. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

gondjaiban” (Lk 21,34). Ezekben a napokban futkorászunk, talán 

többet, mint az év során bármikor. Így azonban épp az 

ellenkezőjét tesszük annak, amit Jézus szeretne. A napjainkat 

megtöltő ezeregy teendőt és a felgyorsult világot hibáztatjuk érte. 

Jézus viszont nem a világot hibáztatta, hanem minket kért, hogy 

ne engedjünk a sodrásnak, és imádkozva virrasszunk minden 

pillanatban (vö. Lk 21,36).  

Akkor lesz tehát karácsonyunk, ha Józsefhez hasonlóan teret 

adunk a csöndnek, ha Máriához hasonlóan azt mondjuk Istennek, 

hogy „itt vagyok”; ha Jézushoz hasonlóan közel leszünk azokhoz, 

akik egyedül vannak; ha a pásztorokhoz hasonlóan kilépünk 

karámunkból, hogy Jézussal legyünk. Akkor lesz karácsonyunk, 

ha rálelünk a világosságra a szegényes betlehemi barlangban. De 

nem lesz karácsonyunk, ha a világ csillogó fényeit keressük, ha 

elhalmozzuk magunkat ajándékokkal, ebédekkel, vacsorákkal, de 

nem segítünk legalább egy szegényen, aki Istenhez hasonlít, mert 

karácsonykor Isten szegényként jött közénk. 

Kedves testvéreim! Áldott karácsonyt, Jézus meglepetéseivel teli 

karácsonyt kívánok nektek! Kellemetlen meglepetéseknek is 

tűnhetnek, de Isten ízlése már csak ilyen! Ha elfogadjuk őket, 

saját magunknak okozunk ragyogó meglepetést. Mindnyájan ott 

hordjuk szívünkben a meglepődés képességét. Engedjük, hogy 

meglepjen bennünket Jézus ezen a karácsonyon! 

Ferenc pápa (részlet)       forrás:internet 

Hirdetések 

 

 

Itt a karácsony. A fák, a díszek és a fények mindenütt 

emlékeztetnek, hogy idén is eljött az ünnep. Kérdezem: vajon az 

ilyen ünnep tetszik Istennek? Ő milyen karácsonyt, milyen 

ajándékokat, milyen meglepetéseket szeretne? 

Karácsonyozni azt jelenti, hogy befogadjuk a földön a Menny 

meglepetéseit. Nem élhetünk „földhözragadtan”, amikor a Menny 

a világba hozta meglepetéseit! A karácsony új korszakot nyit, 

amelyben az életet nem tervezzük, hanem odaajándékozzuk; 

amelyben többé nem önmagunkért, a saját kedvünk szerint élünk, 

hanem Istenért és Istenben, mert Jézus születése óta Isten a 

„velünk lévő Isten”, aki együtt él és együtt jár velünk. A 

karácsony megélése azt jelenti: engedjük, hogy felrázzon 

bennünket a karácsony meglepő újdonsága. Jézus születése nem 

kandallómeleget kínál, hanem isteni borzongást, mely felrázza a 

történelmet. A karácsony az, amikor az alázat elégtételt vesz a 

pökhendiségen, az egyszerűség a gazdagságon, a csend a lármán, 

az imádság az „én időmön”, Isten ideje az én időmön. 

Karácsonyozni azt jelenti, hogy úgy cselekszünk, mint Jézus, aki 

értünk, rászorulókért jött, vagyis leszállunk a rászorulók felé. 

Karácsonyozni azt jelenti, hogy úgy cselekszünk, mint Mária: 

tanulékonyan bízunk Istenben anélkül, hogy tudnánk, mit fog 

tenni,vagy mint József: felkelünk, hogy megvalósítsuk, amit Isten 

akar, még ha az nem is a mi terveinket tükrözi. Szent József 

meglepő módon sosem beszél az evangéliumban: egyetlen szó 

sem hangzik el József ajkáról az evangéliumban; az Úr a csendben 

beszél hozzá, az álmában szólítja meg. Akkor vesszük komolyan a 

karácsonyt, ha jobban szeretjük Isten csendből szőtt szavát, mint a 

fogyasztói zsibongás hangzavarát. A karácsony akkor lesz 

számunkra is meglepetés, és nem valami megszokott dolog, ha el 

tudunk csöndesedni a betlehemi jászol előtt. Megállni csöndben a 

betlehemi jászol előtt: erre kapunk meghívást karácsonykor. Szánj 

rá egy kis időt, állj oda csöndben a betlehemi jászol elé, és 

megérzed, meglátod majd a meglepetést! 

Sajnos azonban eltéveszthetjük az ünnepet, ha a Menny 

újdonságai helyett a szokásos földi dolgokra figyelünk. Ha a 

karácsony csak egy szép hagyományos ünnep marad, amikor a 

középpontban mi vagyunk, és nem ő, akkor elveszített alkalom 

lesz. Kérlek benneteket, ne tegyük világiassá a karácsonyt! Ne 

tegyük félre az Ünnepeltet, mint annak idején, amikor „övéi közé 

jött, de övéi nem fogadták be” (Jn 1,11). Az adventi időszak első 

evangéliumától kezdve az Úr figyelmeztetett bennünket, és arra 

kért, nehogy elnehezedjék a szívünk „kicsapongásban” és „az élet 

Engedjük, hogy meglepjen bennünket Jézus! 


