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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. 

 

 

 

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 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 

Január 6., hétfő 8
00

 és 18
00

 Tab 

Január 7., kedd 18
00

Tab - Január 8., szerda 8
00

 Tab 

Január 9, csüt. 18
00

 Tab – Január 10., péntek 18
00

 Tab 

Január 11., szombat: 7
00

 Tab  

Január 12.,vasárnap: 

8
00

: Lulla– 9
30

 Megyer - 11
00

 és 18
00

: Tab 

Élt egyszer egy tehetős uralkodó. Kínzó gondolatok gyötörték, hát 

így szólt a fiához: - Fiam, nekem már nem sok van hátra, és nem 

tudom mi fog történni a halálom után. Sok ellenség leselkedik a 

trónom körül. Féltem a birodalmat és téged is. Nyugodtan tudnék 

meghalni, ha tudnám, hogy van egy hely, ahová veszély esetén el 

tudsz menekülni. Ezért járd végig a birodalmat és építs minden 

lehetséges szögben erődöt. A herceg engedelmese neki is vágott 

az útnak. Végigjárta az egész országot, a hegyeket és a völgyeket, 

és mindenütt hatalmas, tekintélyes várakat építtetett. Mindenütt 

erődök emelkedtek, az erdők mélyén, az elrejtett völgyekben, a 

dombok csúcsán, a sivatagokban, a folyók partján és a hegyek 

oldalán. Mindez rengeteg pénzbe került, de a királyfi ezzel nem 

törődött. Az élete és a trónja forgott kockán. Majd visszatért az 

apjához a palotába. Fáradt volt, sovány, de elégedett, mert 

teljesítette a rábízott feladatot. –Nos, fiam, mesélj! Teljesítetted a 

feladatot?- kérdezte az öreg király. – Igen, atyám- válaszolta. Sok 

bevehetetlen erőd emelkedik az ország határain. De az öreg király 

a fejét csóválta. – Nem ez volt a feladat, amire én gondoltam! 

Azok az erődök, amiket építettél, veszély esetén nem fognak 

megvédeni. Egyedül leszel és a kövek meg a falak nem védenek 

meg attól, hogy az ellenség csapdájába kerülj! Becsületes, jó 

emberek szívében kell majd menedéket találnod. Meg kell 

keresned az embereket és meg kell nyerned barátságukat. Akkor 

már tudni fogod, hogy hová menekülj a nehéz pillanatokban. Ott, 

ahol az embernek őszinte barátai vannak, ott talál csak búvóhelyet 

ahhoz, hogy meneküljön. A herceg ismét útra kelt. Nem azért, 

hogy sivatagokon, sziklafalakon, hegyeken és völgyeken át járjon, 

hanem, hogy az emberek közé menjen, hogy közöttük találjon 

menedéket, ahogyan az apja, a bölcs öreg király elképzelte. És ez 

nagyon sok erőfeszítésbe és fáradtságba került. De a herceg sosem 

panaszkodott emiatt. Mert amikor nem sokkal később az öreg 

király elhunyt és elhagyta ezt a világot, a királyfinak nem volt 

többé ellensége, akitől bárminemű félnivalója lett volna. 

Gondolat: Te hány erődöt építettél ma?              Bruno Ferrero 
December 31-én, kedden, 17

00
 órakor kezdődő szentmise 

keretében tartjuk a Hálaadást, és beszámolok a plébánia 

területén az évben történt főbb eseményekről. Hálát adunk 

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

is. 

Január 1. szerda, Újév napja, Szűz Mária Istenanyaságának 

főünnepe, PARANCSOLT ÜNNEP, szentmisén való részvétel 

bűn terhe alatt kötelező. Szentmisék lesznek, 11
00

 és 18
00

órakor 

Tabon a plébániatemplomban. 

Január 3. első péntek, délelőtt a betegek látogatását végzem, 

17
30

 órától gyóntatás majd szentmise lesz.  

Január 6-án, hétfőn Urunk megjelenése, Vízkereszt főünnepe. 

PARANCSOLT ÜNNEP, szentmisén való részvétel bűn terhe 

alatt kötelező. Szentmisék csak Tabon lesznek 8
00

 és 18
00

 

órakor a plébániatemplomban.  

Aki szeretne jövő 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 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. 

         Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Legyen ez az új év egy új lehetőség! 

Engedd, hogy vágyaid tartalommal töltsék! 

Legyen benne öröm, mosoly, jó egészség! 

Kívánj csak merészet, s ne törjön le kétség! 

Kívánom, hogy mindig legyen elég pénzed! 

Pont annyi, ami kell, hogy céljaid elérjed! 

Soha ne legyen több, ne okozzon gondot! 

Mindig dicsőséggel hagyd el a porondot! 

Kívánom, hogy mától teljesüljön álmod, 

szíved óhajára változzon világod! 

És ami még fontos, sose félj szeretni, 

próbálj mindenkivel emberséges lenni! 

Aki értékeli, szívesen fogadja, 

s hidd el, nem tartja meg, Ő is tovább adja. 

Jusson mosoly bőven, az új esztendőben, 

tartson meg az Isten mindig jó erőben! 

Erődítmények kövek nélkül 

 

Hirdetés 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Aranyosi Ervin: Évnyitó vers 

 

Több fórumon hirdettük a Szent Gellért Római Katolikus Iskola és 

Óvoda Szülői Munkaközössége által újra felkarolt Adventi vásár 

kezdeményezésének ötletét. A jótékonysági eseményre szülőket és 

jó szándékú lelkes segítőket kerestünk és találtunk, akik mind az 

árusítandó portéka gyártásában, mind az árusítás folyamán nyújtott 

segítségükkel támogatták a kezdeményezést. A befolyt összeg 

159.000 Ft, melyet eszközök vásárlására fordíthatnak az iskola 

tanulói és az óvodás gyermekek számára. 

Köszönjük minden szülőnek, segítőnek a hozzáadott munkát, mert 

áldozatos tevékenységük nélkül nem érhettük volna el ezt a 

kiemelkedő eredményt. 

      Szervezők  

Adventi vásár 


