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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 16., hétfő 6
00

 Tab  rorátés mise 

December 17., kedd 6
00

Tab rorátés mise 

December 18., szerda 8
00

 Tab 

December 19, csüt. 6
00

 Tab rorátés mise 

December 20., péntek 18
00

 Tab 

December 21., szombat: 6
00

 Tab rorátés mise 

December 22.,vasárnap: 

8
00

: Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - 11
00

 és 18
00

: Tab 

December 23., hétfő 6
00

 Tab  rorátés mise és 8
00

 Tab 

Ünnepi miserend: 

December 24., kedd : Éjféli szentmise: 19
00

 Megyer – 24
00

 Tab 

December 25., szerda: Karácsony napja: 

8
00

 Sérsekszőlős és Lulla – 9
30

 Torvaj és Zala – 11
00

 Bábony – 

11
00

 és 18
00

Tab 

December 26, csütörtök: Karácsony másnapja: 

9
30

 Megyer – 11
00

 és 18
00

 Tab 

December 27., péntek 18
00

 Tab Szent János-napi bormegáldás 

December 28., szombat: 7
00

 Tab  

December 29.,vasárnap: 

8
00

: Lulla – 9
30

 Torvaj - 11
00

 és 18
00

: Tab 

szentmisék előtt és után a sekrestyében, illetve a plébánián 
hivatali időben. 
A Plébánia neve és bankszámlaszáma megváltozott! Ezután a 
nevünk UTOLSÓ VACSORA PLÉBÁNIA TAB  
Bankszámlaszámunk CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 
Megtalálható a Plébánia honlapján a Mit tegyek, ha… fül alatt 
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 26-ig. 
December 27-én, pénteken 1800 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 egy közös együttlétre, 
borkóstolásra. Apostolkodjunk ez ügyben is.  
Előre hirdetem, hogy december 31-én, kedden a megszokott 
miserendtől eltérően nem 1800 órakor, hanem 1700 órakor kezdjük 
az év végi hálaadást, amely szentmise keretében beszámolok a 
plébánia életében történt fontosabb eseményekről is. 
Az Egyházközség nagy zarándoklata jövőre, 2020. március 17-
24-ig Dél- Itáliába lesz, 8 nap 7 éjszaka félpanziós ellátással. A 
zarándoklat költsége 520 euró. A részletes program a 
hirdetőtáblán, a plébánia honlapján és facebook oldalán 
olvasható. Előlegként a 200 eurót december 15-ig kérem 
befizetni a plébánián. 
           Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Egy édesanya egyszer egy kis papíroson kapta a kérdést lányától: 
„Anya, te vagy a Jézuska?”  
„Kedvesem! Nagyon jó kérdést tettél fel, és szeretnék jól válaszolni 
neked, de nem is olyan könnyű. A válasz az, hogy nem, nem én 
vagyok a Jézuska. Az ajándékokat én hozom, ez igaz. Én figyelek rád 
hónapokon át, hogy tudjam, mi okozna neked igazán örömöt. Én 
választom ki, és én is csomagolom be őket, pont úgy, ahogy az én 
anyukám is tette, amikor még kislány voltam, és ahogy az ő anyukája 
is annak idején. (És igen, apa is segít benne.) Elképzelem, ahogy 
majd te is megteszed ezt a te gyerekeidért, és tudom, hogy mekkora 
öröm lesz látnod az arcukat, amilyen izgalommal bontják ki az 
ajándékaikat, és jobban ragyognak, mint a karácsonyfa. De te sem 
leszel ettől Jézuska. A Jézuska hatalmasabb, mint bármelyik személy, 
és jóval régebb óta végzi a dolgát, mint amióta mi élünk. Amit 
ilyenkor tesz, az egyszerű, de nagyon fontos. Megtanítja a gyerekeket 
arra, hogy hogyan higgyenek valamiben, amit nem látnak a saját 
szemükkel, vagy nem tudnak megérinteni. Ez egy nagy feladat, és 
nagyon fontos feladat. Az életed során mindig szükséged lesz arra, 
hogy hinni tudj: magadban, a barátaidban, a tehetségedben, a 
családodban. Szükséged lesz arra is, hogy hinni tudj olyasmiben, amit 
nem tudsz megmérni, nem tudod a kezedbe fogni, vagy bizonyítani, 
hogy létezik. Ilyen például a szeretet, az a hatalmas erő, ami onnan 
legbelülről világítja be az életed, még a legsötétebb, leghidegebb 
pillanatokban is. A Jézuskát sem lehet látni a szemeiddel, de mégis 
úgy átjárja a szívedet, mint a levegő a tüdődet. A levegőt sem lehet 
látni, mégsem tudnánk élni nélküle. A Jézuska maga a szeretet, aki 
hisz benne, ugyanúgy tud szeretni, mint Ő, és nagyszerű dolgokat 
tud véghez vinni. Most már ismered a titkot is, hogy hogyan jut be a 
házakba láthatatlanul, hogy a fa alá tegye az ajándékokat: azok az 
emberek segítenek neki, akiknek a szívét örömmel töltötte meg. Az 
olyan emberek, akiknek tele van a szívük szeretettel és örömmel, 
mint apa és én, segítünk a Jézuskának megtenni valamit, ami amúgy 
lehetetlen lenne, ha jobban belegondolsz. Úgyhogy nem, nem én 
vagyok a Jézuska. De az ő csapatában vagyok, és most már te is 
benne vagy. Segítesz? 
„Szeretlek, anya!” 
             forrás: Laudetur 

A katolikus iskola adventi lelkinapját karácsonyra készülve 
december 16-án hétfőn tartjuk. A lelkinap záró szentmiséje 1100 
órakor lesz a plébániatemplomban. Szeretettel hívom és várom 
a Testvéreket is erre a szentmisére. 
A betegek gyóntatását Tabon és a falvakban december 19-én, 
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 felkereshetek.  
December 21-én, szombaton 1630 órától a város főterén 
meggyújtjuk az adventi koszorúnk 4. gyertyáját. 
Karácsonyi virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk 
a kihelyezett perselyben, vagy a sekrestyében. 
Templomunk karácsonyi díszítése december 21-én, szombaton 
lesz a 600 órakor kezdődő szentmise után. Kérek mindenkit, aki 
tud, segítsen ebben, hogy minél meghittebb és örömtelibb legyen az 
ünnep. 
Szeretettel kérem a kedves Testvéreket, akik az idei évben még 
nem rendezték az egyházi hozzájárulásukat, ezt megtehetik a 

Legyünk mi is Jézuskák! 

 

Hirdetés 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 


