
 

 

       VII. évf. 52. szám                    2018. december 30. 

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

Zsoltár: Boldog ember, ki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad. 

 

 
Kedd (január 1.):         SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA  

          PARANCSOLT ÜNNEP 

Szerda (január 2.):      Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent  

                          Gergely püspökök és egyháztanítók emléknapja 

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 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: 

Tab: 11
00

 és 18
00

  

Január 7., hétfő 18
00

 Tab - Január 8., kedd 18
00

Tab 

Január 9., szerda 8
00 

Tab – Január 10., csüt. 18
00

 Tab 

Január 11., péntek 18
00

 Tab –Január 12, szombat 7
00

 Tab  

Január 13., vasárnap: 

8
00

 Lulla – Tab: 11
00

 és 18
00

  

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 

December 31-én, hétfőn a 17
00

 órakor kezdődő szentmise 

keretében tartjuk a Hálaadást, és beszámolok a plébánia 

területén ebben az évben történt főbb eseményekről. Hálát 

adunk Istennek a sok-sok kegyelemért, az örömökért és a 

nehézségekért is. 

Január 1, kedd Újév napja, Szűz Mária Istenanyaságának 

főünnepe, PARANCSOLT ÜNNEP, szentmisén való részvétel 

bűn terhe alatt kötelező. Szentmisék lesznek Tabon 11
00

 és 18
00

 

órakor. 

Január 4. első péntek, délelőtt a betegek látogatását végzem, 

17
30

 órától gyóntatás, majd szentmise lesz.  

Január 6-án, vasárnap Urunk megjelenése, Vízkereszt 

főünnepe PARANCSOLT ÜNNEP, szentmisén való részvétel 

bűn terhe alatt kötelező. Szentmisék csak Tabon lesznek 11
00

 

és 18
00

 órakor a plébániatemplomban.  

Aki szeretne ebben az 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. A szentmise stóladíja 2019-évtől 3000 Ft. 

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 

Hirdetések 

 

 

Élt két testvér. Mindkettő friss, életerős, bátor harcos. Az egyik 

testvér fogadást ajánl a másiknak: 

- Tartsunk versenyt, melyikünk tudja hamarabb háromszor 

körülrepülni a világot. 

A másik elfogadta, mire a kihívó testvér azonnal felpattant 

csodálatos pávájára és repült, repült, repült és nagyon hamar 

megvolt a világ háromszori körberepülése. Amikor visszatért, 

testvére már várta. 

- Hát te? Hogyhogy már itt vagy? Háromszor körüljártad a világot? 

De hát hogyan csináltad? 

A testvér így válaszolt: 

- Egymás mellé állítottam apánkat, anyánkat, testvéreinket és 

háromszor megkerültem őket… Hiszen ők az én világom! 

          forrás: internet 

A családról 

Ünnepek, emléknapok! 

Nem kívánok senkinek se 

különösebben nagy dolgot. 

Mindenki, amennyire tud, 

legyen boldog. 

Érje el, ki mit szeretne, 

s ha elérte, többre vágyjon, 

s megint többre. Tiszta szívből 

ezt kívánom. 

Szaporodjon ez az ország 

Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’, 

s ki honnan jött, soha, soha 

ne feledje. 

Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy, 

vissza nem fognak a kátyúk… 

A többit majd apródonként 

megcsináljuk. 

Végül pedig azt kívánom, 

legyen béke. – 

Gyönyörködjünk még sokáig 

a lehulló hópihékbe’! 

    Kányádi Sándor 

Isten áldásával kísért, békés, boldog új esztendőt kívánunk 

mindenkinek! 

Egy kicsivel több kedvesség és egy kicsivel kevesebb kapzsiság, 

Egy kicsivel több odaadás és egy kicsivel kevesebb elvárás, 

Egy kicsivel több mosoly és egy kicsivel kevesebb grimasz, 

Egy kicsivel kevesebb rúgás abba, aki elterült a földön, 

Egy kicsivel több „mi” és egy kicsivel kevesebb „én”, 

Egy kicsivel több nevetés és egy kicsivel kevesebb sírás, 

Egy kicsivel több virág az életben 

És egy kicsivel kevesebb a sírokon. 

Csendes pohárköszöntő újév reggelén 

 

A világ legnagyobb szüksége 


