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

Zsoltár: Hadd énekeljem örökké,* Urunknak irgalmas jóságát! 

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  

Mise- és szertartásrend: 

December 21., hét. 6
00

 Tab rorátés mise– Dec. 23., szerda 8
00 

Tab 

December 24., csüt. Éjféli mise: 16
30

 Megyer – 18
00

 Tab 

December 25., péntek Karácsony: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Torvaj – 11
00

 és 18
00

 Tab – 13
00

 Bábony 

December 26., szombat Karácsony másnapja:  

8
00 

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala – 11
00

 és 18
00

 Tab - 13
00

 Megyer 

December 27., vasárnap:  

8
00

 Lulla – 9
30

 Torvaj - Tab: 11
00 

és 18
00

  

December 28., hét. 18
00

 Tab – Dec. 30., szerda 8
00 

Tab 

Dec. 31., csütörtök. 17
00

 Tab Hálaadó szentmise 

2021. Január. 1., péntek Újév 11
00

 és 18
00 

Tab  

2021. Január 2., szombat 7
00

 Tab 

2021. Január 3., vasárnap:  

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00 

és 18
00

 – 13
00

 Bábony 

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

- Templomainkban a szentmisék után 

-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.) 

- Neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab 

- Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra: CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 A 

közlemény rovatba kérem, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, 

valamint az adott évet. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

15 éves lehettem, amikor átéltem életem legmegrázóbb 

karácsonyát. A 84 éves dédnagymamám haldoklott, és az egész 

család lement a faluba, hogy velük legyünk szenteste. Fel sem 

merült, hogy az ünnepet a kényelmes lakásunkban töltsük, és a 

dédnagyit kórházba vigyük az utolsó napjaira. Mi, a család 

mentünk le hozzá. Nagy, hófödte december volt, a nagyszüleim 

házában fel volt díszítve egy arasznyi fenyőfa. Meghallgattuk 

lemezről a Csendes éjt (mindig azt hallgatjuk gyertyagyújtáskor), 

aztán együtt átmentünk egy utcával arrébb, a dédi házába. A dédi 

egy hatalmas, rózsaszín dunyha alatt feküdt. Az éjjeliszekrényén 

egy szaloncukorral díszített fenyőág és egy szál gyertya állt, a 

félhomályos szoba sarkában egy fotelben ült az orvos. Akkor már 

csak órák voltak hátra dédi életéből. Amikor beléptünk a szobába, 

a haldokló, aszott kis öregasszony látványa olyan ijesztő volt, 

hogy apám ösztönösen magához húzott, és a kezével eltakarta a 

szememet. Nagyapám halkan odaszólt neki: “Nem kell mindentől 

megóvni a gyereket, Gábor!” Apám leengedte a kezét, én 

odaléptem dédihez, aki már nem nagyon tudott magáról, de 

amikor engem meglátott, kicsit megemelkedett a párnáról, mintha 

el is mosolyodott volna, és erőtlenül végigsimított a karomon. 

Talán negyedórát lehettünk ott, aztán a nagymamám elküldött 

minket, ő maradt virrasztani. Baktattunk a főutcán, a ropogó 

hóban. Én megkérdeztem: “Most mit csinálunk, papa?” 

Nagyapám rám mosolygott: “Elmegyünk az éjféli misére, és 

mondunk dédiért egy imát. Az egész falu ott lesz, kívánj 

mindenkinek boldog karácsonyt.”  

Sok ajándékot kaptam azóta, drágákat, szeretetteljeseket, de 

életem egyik legfontosabb ajándékát azon a hóval borított, sötét-

szomorú falusi szentestén kaptam meg. A nagyapámtól, akire 

abban a pillanatban haragudtam is egy kicsit, amiért meg kellett 

néznem dédit, nem kímélt meg ettől, még az ünnepen sem. Mégis, 

épp ezzel véste a fejembe, hogy a család nem az én tiszteletemre 

rendezett kívánságműsor, nem szolgáltatás, hanem vastörvény, 

amely alól én sem vagyok kivétel. És ha az egyik családtag öreg, 

elesett, urambocsá terhére van mindenkinek – vagy épp távozni 

készül a világból –, akkor is vele vagyunk, mert akkor van a 

legnagyobb szüksége ránk. Ez fontosabb a díszkivilágításban úszó 

lakásnál, a bugyogó halászlénél, az ünnepi hangulatnál, az 

ajándék-kívánságlistámnál. És igen, fontosabb az én tinédzser 

lelkemnél is. 

GONDOLAT: 

Igen, az Isten számára is az élet, az ember volt a legfontosabb, 

hiszen azért küldte el a Fiát a világba, mert fontosak vagyunk a 

számára, szeret bennünket.  

Ha szeretetben élsz, az Isten él benned! 

    forrás: internet, Laudetur 

December 27-én, vasárnap 18
00

 órakor kezdődő szentmise 

keretében megtartjuk a Szent János-napi szokásos 

bormegáldást. Kérem a borosgazdákat, hogy értesítsék egymást, és 

hozzák el boraikat.  

Előre hirdetem, hogy december 31-én, csütörtökön 17
00

 órakor 

kezdjük az év végi hálaadást, amely szentmise keretében 

beszámolok a Plébánia életében történt fontosabb eseményekről is. 

                        Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Amire nagyapa tanított 

 

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. 

Az újság előfizetések nem változnak jövőre, 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. 

Hirdetés 

 

 

 

Kívánok valamennyiüknek áldott, békés 

karácsonyi ünnepeket!  

Krisztus békéje és szeretete legyen családjukkal, 

otthonukban az ünnepekben és az új évben is! 

 


