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

Zsoltár: Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk. 

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: 

Január 4., hétfő 18
00

 Tab – Január 6., szerda 8
00 

Tab 

Január 8., péntek 18
00

 Tab – Január 9., szombat 7
00

 Tab 

Január 10., vasárnap:  

8
00

 Lulla – 9
30

 Torvaj - Tab: 11
00 

és 18
00

  

Január 11., hétfő 18
00

 Tab – Január 13., szerda 8
00 

Tab 

Január 15., péntek 18
00

 Tab – Január 16., szombat 7
00

 Tab 

Január 17., vasárnap:  

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00 

és 18
00

 

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

- Templomainkban a szentmisék után 

- 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 

Egy idős nemesembernek hatalmas, dúsan termő, gazdag földjei 

voltak, ahonnan évről-évre rengeteg szép gyümölcsöt és gabonát 

takarított be. Amikor érezte, hogy ereje fogytán van, s hamarosan 

el kell búcsúznia ettől az árnyékvilágtól, magához hívatta két fiát, 

akik mindketten ügyes, talpraesett fiatalemberek voltak. A 

birtokot azonban csak egyikükre hagyhatta: nehéz döntés előtt állt 

tehát. Így szólt hozzájuk: „Arra hagyom a birtokomat, aki kettőtök 

közül holnap elhozza nekem azt, ami a legértékesebb a világon.” 

Másnap a két fiú valóban elhozta, amit a legértékesebbnek tartott. 

Az idősebbik kinyitotta a tenyerét, s egy fényes aranyérmét adott 

át az apjának. „A legértékesebb dolog a világon az arany!” – 

mondta. „Varázslatos fém! Minden ajtót kinyit, s egyetlen kupac 

ilyen érméből bármit megvehetek, amit csak megkívánok, s 

minden álmomat beteljesíthetem.” Az apa fürkészve nézett az 

idősebb fiú szemébe: „Nos, igen, az arany valóban nagyon 

értékes. És te, kisebbik fiam, milyen értéket találtál?” A kisebbik 

fiú szintén kinyújtotta a tenyerét, s azon egy aprócska gabonaszem 

feküdt. „Számomra ez a legértékesebb dolog a világon. Ez a 

kicsiny mag hihetetlen erőt rejt magában. Ha elvetem a földbe, 

öntözöm, gondozom, akkor kicsírázik, és életerős növénnyé 

fejlődik, ami még több magot terem. Ezek pedig egy rendkívül 

értékes dologgá válnak: kenyérré, amely az életünket táplálja. Az 

arannyal valóban mindent meg lehet vásárolni, már ha persze már 

megvan az, amit meg akarunk venni rajta! Azonban ha nem 

lennének többé magok, nem lenne kenyér, gyümölcs, semmiféle 

étel a Földön, s az arany sem tudna bennünket megmenteni a 

haláltól.” Az apa mosolyogva bólintott: „Jól választottál, fiam! 

Amikor végleg lehunyom a szemem, a földem a tiéd lesz. A 

bátyád úgyis mindig talál majd magának munkát a bankokban!” 

         forrás: internet 

A legértékesebb 

 

Január 6-án, szerdán Urunk megjelenésének főünnepe 

PARANCSOLT ÜNNEP, szentmisén való részvétel bűn terhe 

alatt kötelező. Szentmise lesz a plébániatemplomban 8
00

 órakor. 

Aki szeretne ebben az 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. 

Az újság előfizetések nem változnak 2021-ben, 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. 

          Sifter Gergő h,.esperes-plébános 

"Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és 

évtizedeket! Köszönöm az életem minden eredményét, amivel 

megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra 

figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, 

akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, 

amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy te 

nem mész nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az 

üdvösségemre. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig 

észrevegyem, több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments 

meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a minden-

tudás látszatától és a mindent-jobban-tudás hazugságától, a 

gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a 

közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös 

zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a 

hiábavalóság nyomasztó érzésétől. Uram, adj erőt, hogy békésen 

hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam a 

feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim 

tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását. Uram, adj bölcs 

szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát. 

Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy 

hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat és adj 

alázatot, hogy belássam, egyre inkább másokra szorulok. Adj 

kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez. Adj 

világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is. 

Adj jókedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni 

és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége 

miatt, hanem árasszam a szereteted melegét. Uram, maradj az, ki 

mindig voltál: a megbocsájtó Édesatyám. Ez indítson arra, hogy 

én is tudjak megbocsájtani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt 

legyek a köszönet-mondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is 

abbahagyjam a dicséretedet. Tartsd meg és növeld a hitemet. 

Szólj, Uram, még hallja a Te szolgád!                              Ámen."  

         Szent II. János Pál pápa 

imája 

Hirdetés 

 

 

 

 

Békesség testvéreimnek és neked, 

békesség házadnak, 

s békesség mindennek, amid van. 
(1 Sámuel 25,6) 

 

 

Áldott, békés, kegyelemteljes 

    új esztendőt kívánunk! 

Év végi hálaadás 

 


