
 

 

VIII. évf. 51. szám                   2019. december 22. 

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

Zsoltár: Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya. 

 

 

 

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 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 

December 30., hétfő 18
00

 Tab 

December 31., kedd 17
00

Tab Hálaadó Szentmise 

2020. január 1., szerda 11
00

 és 18
00

 Tab 

Január 2, csüt. 18
00

 Tab – Január 3., péntek 18
00

 Tab 

Január 4., szombat: 7
00

 Tab  

Január 5.,vasárnap: 

8
00

: Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - 11
00

 és 18
00

: Tab – 13
00

 Bábony 

Karácsonyi virágokra szánt adományaikat köszönettel 

fogadjuk a kihelyezett perselyben, vagy a sekrestyében. 

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. 

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 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 egy közös 

együttlétre, borkóstolásra. Apostolkodjunk ez ügyben is.  

Előre hirdetem, hogy december 31-én, kedden a megszokott 

miserendtől eltérően nem 18
00

 órakor, hanem 17
00

 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- Itáliában 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 

Amikor kézhez kapta a számlát, nem hitt a szemének. Vendége 

500 dolláros borravalót hagyott neki. A pincér azt mondta, kis 

híján elájult, mikor meglátta a borravaló összegét. Hozzátette, 

meg sem fordult a fejében, hogy vendége, aki egyetlen üveg 

ízesített ásványvizet rendelt, ilyen bőkezű lesz majd. Mint később, 

a számlához mellékelt szívmelengető üzenetből kiderült, hogy a 

vendég a pincér egy korábbi jócselekedetét jutalmazta a nem 

mindennapi, több mint 136 ezer forintos borravalóval. „Az év 

egyik legnyomasztóbb és legszomorúbb napján sikerült 

felvidítanod az édesanyámat.” – állt a szalvétán. A pincér néhány 

nappal korábban valóban találkozott egy idős nővel a közeli 

szupermarketben. „Feltűnt, hogy milyen letörten és egykedvűen 

lépked a sorok között, és valamiért úgy döntöttem, felvidítom.” 

Kedvességért cserébe, élete borravalóját kapta a pincér. Mint 

kiderült, sikerrel járt a felvidítást illetően. A szalvétára írt 

üzenetből kiderült, hogy az idős özvegy, aki férje halála óta 

egyszer sem mosolyodott el, aznap jókedvűen ment haza a 

bevásárlást követően. Lánya hálából döntött úgy, hogy amint 

lehet, hatalmas borravalót ad a pincérnek. És így is tett. 

Gondolat: 

A szeretet akkor tökéletesedik bennünk, ha többet adunk, mint 

ami elvárható tőlünk. A pincér, amikor észrevette a 

szupermarketben az idős nő szomorúságát, tovább is mehetett 

volna. Nem az ő dolga. Hányszor mi is hasonlóképpen gondoljuk! 

Ha képesek vagyunk olyat tenni, ami egy pillanatra szebbé teszi a 

másik ember életét, akkor biztosak lehetünk benne, hogy meg lesz 

a jutalmunk!! 

     forrás: Laudetur 

Harang csendül,                                   Áldott, békés ünnepeket 

Ének zendül,                                        kívánunk mindenkinek! 

Messze zsong a hálaének 

Az én kedves kis falumban 

Karácsonykor 

Magába száll minden lélek. 

 

Minden ember 

Szeretettel 

Borul földre imádkozni, 

Az én kedves kis falumban 

A Messiás 

Boldogságot szokott hozni. 

 

A templomba 

Hosszú sorba' 

Indulnak el ifjak, vének, 

Az én kedves kis falumban 

Hálát adnak 

A magasság Istenének. 

 

Mintha itt lenn 

A nagy Isten 

Szent kegyelme súgna, szállna, 

Az én kedves kis falumban 

Minden szívben 

Csak szeretet lakik máma. 

Egy döntés jutalma 

 

Hirdetés 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Ady Endre: Harang csendül 

 


