
 

 

       VIII. évf. 1. szám                    2019. január 6. 

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

Zsoltár: Hódoljon előtted, Istenem, * a föld minden nemzete. 

 

 

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: 

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

 Sérsekszőlős – 9
30 

Zala – Tab: 11
00

 és 18
00

  

Január 14., hétfő 18
00

 Tab - Január 15., kedd 18
00

Tab 

Január 16., szerda 8
00 

Tab – Január 17., csüt. 18
00

 Tab 

Január 18., péntek 18
00

 Tab –Január 19, szombat 7
00

 Tab  

Január 20., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Megyer - 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 

Aki szeretne ebben 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 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 erre az évre is szeretnének előfizetni, az 

éves díjat fizessék be a sekrestyében január 27-ig. 

Előre hirdetem, hogy az Ökumenikus imahetet január 20-27-ig 

tartjuk, ekkor lesz az egész világon. Nálunk, azaz a 

plébániatemplomunkban lesz az első alkalom január 21-én, 

hétfőn 18
00

 órakor. Igét hirdet Sándor Zoltán református 

lelkipásztor. Az ökumenikus imaalkalom után szeretettel hívok és 

várok mindenkit a katolikus iskolába szerény agapéra. Szeretettel 

kérem a testvéreket, akinek lehetősége van, a 

szeretetvendégségre egy kis aprósággal vagy süteménnyel 

szíveskedjen majd segíteni. Ha bármi oknál fogva eljönni nem 

tudnak, behozhatják a sekrestyébe vagy a plébániára. Segítő 

együttműködésüket a Jó Isten fizesse meg. Következő héten 

hirdetem a pontos időpontokat. 

Az ökumenikus imaalkalmak miatt január 21-től a hétfői, 

keddi, csütörtöki és a pénteki szentmisék nem este, hanem 

reggel 7
00

 órakor kezdődnek. 

         Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Nyilvános tevékenységének megkezdése előtt Jézus a Jordán 

folyóhoz ment, Keresztelő Jánoshoz, aki megkeresztelte őt. Az 

ünnep görög neve teofánia, vagyis Isten megjelenése: az Atya 

szózata hallatszott az égből, s a Szentlélek galamb képében szállt 

alá a megnyílt egekből. 

Vízkeresztkor ünnepelt események: a királyok hódolata, akik 

Jézusban felismerték a várt Messiást; Jézus megkeresztelkedése a 

Jordán folyóban; valamint a Kánai menyegző csodája, amely 

Krisztus működésének első jele volt. Vízkereszt után Jézus 

megkeresztelkedésének ünneplésével fejeződik be a karácsonyi 

idő. Keresztelő János megkereszteli Isten egyszülött Fiát a Jordán 

folyóban – ezzel indul Jézus földi küldetése, nyilvános működése, 

hogy megmutassa Isten szerető jóságát minden ember iránt. Jézus 

keresztelkedése istenségének jele: igent mond az Atya akaratára. 

Keresztelő János tudta és hangsúlyozta, hogy nem ő a Messiás, s 

arra sem méltó, hogy a saruszíját megoldja. Ő csak vízzel 

keresztelt, utána jön, aki Szentlélekkel fog keresztelni. Az Úr 

Jézusnak nem volt szüksége arra, hogy felvegye a keresztséget, 

mégis megtette: egy lett közülünk, vállalta az emberi sorsot. 

Megkeresztelkedését rendkívüli jelek kísérték: miközben 

imádkozott, megnyílt az ég, és mint egy galamb, leszállt rá a 

Szentlélek, és szózat hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett 

Fiam, benned telik kedvem”. Jézus első nyilvános mozdulatában 

benne volt egész élete:  a Szentlélek erejével cselekszik, hogy az 

Atya akarata vezesse mindenben. 

Jézus megkeresztelkedésekor vált nyilvánvalóvá, teljesedett be 

Izaiás próféta jövendölése: „Íme, az én szolgám, akit támogatok, 

választottam, akiben kedvem telik. Az Apostolok Cselekedete 

szerint: „mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki 

féli őt, és az igazságot cselekszi.” 

A magyarság körében a vízkereszt ünnepéhez kötődően 

népszokások alakultak ki a századok során. A víz és a tömjén 

megszenteléséből alakult ki a házszentelés hagyománya is.    

Vízkeresztkor még egyszer meggyújtják a karácsonyfa gyertyáit, 

szétosztják a megmaradt édességet, a fát tűzre teszik, csak egy 

ágacskát tűznek belőle a szentkép mögé a gonosz ellen. Délben és 

este még folyt a vendégeskedés, esti harangszó után pedig 

kezdődött a kántálás és a csillagjárás (misztériumjáték), amely a 

16. századtól kezdve alakult ki. Az úgynevezett "csillagozás" 

(csillagének) vagy háromkirályjárás dramatikus játékában a bibliai 

királyokat megszemélyesítő alakok vonulnak fel, akiket - a 

betlehemezés mintájára - gyerekek személyesítették meg.    

Vízkereszt azért is kiemelt ünnep a katolikus egyház életében, 

mert ekkor kezdődik meg a házszentelések időszaka, amely a 15. 

századtól kialakult szokás. A szertartás során a pap az újonnan 

megáldott szenteltvízzel meghinti az otthonokat, megáldja a benne 

lakókat, dolgozókat. A házszentelés után az ajtóra fölírják az 

évszámot és a népi értelmezés szerint a háromkirályok nevének 

(Gáspár, Menyhért, Boldizsár) kezdőbetűit: 20 + G + M + B + 19. 

Az eredeti értelmezés szerint a három betű a latin áldásformula 

kezdőbetűit jelenti: Christus Mansionem Benedicat ("Krisztus 

áldja meg e házat"). 

Mivel Gáspár, Menyhért és Boldizsár hosszú utat tett meg 

Betlehemig, ezért a Háromkirály az úton járóknak, zarándokoknak 

és a turistáknak is védőszentje, valamint az őket vendégül látó 

fogadóknak, csárdáknak, éttermeknek is égi védője lett. 

Ezenkívül a takácsok védőszentje is volt, mivel ők készítették 

ugyanis a jó prémeket, a vastag, meleg ruhákat. 

        forrás: internet 

Urunk megkeresztelkedésének ünnepe 

 


