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

Zsoltár: Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet! 

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 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

 Torvaj – 9
30

 Megyer - Tab: 11
00 

és 18
00

 

Január 18., hétfő 18
00

 Tab – Január 20., szerda 8
00 

Tab 

Január 22., péntek 18
00

 Tab – Ökumenikus alkalom 

Január23., szombat 7
00

 Tab 

Január 24., vasárnap:  

8
00

 Lulla – 9
30

 Zala - Tab: 11
00 

és 18
00

  

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 

A 2. világháború idején történt Németországban. Nagyon szegény 

volt akkor mindenki, és sokszor nem jutott vacsorára semmi az 

asztalra. Egyik este egy ilyen családban egy kisfiú vacsora nélkül 

volt kénytelen lefeküdni. Anyukája minden este mesélt neki. És 

ezen az estén, amikor a kisfiúnak éhesen kellett lefeküdni, pont 

Illésről és a hollókról mesélt neki a Bibliából, ez került sorra. 

Mikor befejezte az anyuka a mesét, akkor így szólt a kisfiú: 

- Anya, nyisd ki az ajtót, hogy hadd jöjjenek be a hollók! 

Az anya kinyitotta az ajtót, ami az utcára nyílt. Néhány perc 

múlva kopogtatnak az ajtón. A polgármester volt. Kérdezte, hogy 

miért van este nyitva az ajtó. Az anyuka elmesélte, hogy a kisfiú 

kérte Illés miatt. A polgármester azt mondta: 

- Ha ez így van, akkor szeretnék ma én lenni ez a holló. 

Aztán elment és visszatért egy kosár élelemmel. Ő volt a holló 

akkor. 

Néhány gondolat: 

A legintelligensebb madár, tanítható. A legnagyobb agyú madár. 

Mindenevő.  

A fiatal madarak sokszor csapatba verődnek, a felnőttek családban 

élnek. 

Isten sokszor állatokat állít szolgálatba azért, hogy a 

választottairól gondoskodjon. 

Alkalmazáshoz gondolatok: 

A hollók lemondtak valamiről, amit ők is megehettek volna. 

Mi van az adakozással karácsony után? Isten akkor küld, amikor 

valakinek szüksége van arra, amim van, és ez nem csak 

karácsonykor van így. 

Tudtok adni! Ha már a hollók is tudtak. 

        forrás: internet 

 

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 január végéig a sekrestyében. 

          Sifter Gergő h,.esperes-plébános 

A vízkereszt ünnepének hivatalos neve Urunk megjelenése. 

A második isteni személy megjelent emberi testben és 

kinyilvánította istenségét. 

Nemcsak a választott népnek, hanem a pogányoknak is, hogy 

őket is meghívja az üdvösségre. 

Urunk megjelenése, azokra van hatással, akik érdeklődéssel 

indulnak feléje, és látni kívánják. 

Jézus ma is felragyogtatja magát a szentmisében, hogy lássuk 

és magunkhoz vegyük. 

A napkeleti bölcsekhez hasonlóan mi is hódolunk előtte, és 

magunkat adjuk neki. 

A mi utunk nem állhat meg Heródesnél, és nem 

egyeztethetünk vele. 

Ma is sokan tudják, hogy van Isten, Egyház, üdvösség, de egy 

lépést sem tesznek az üdvösségük érdekében. 

Ma is vannak, akik a szentmisére hosszú utat tesznek meg, és 

vannak, akik a templom közelében laknak, de ez nem jelent 

semmit. 

Nekünk nem kell hosszú utat tenni, s a csillagot se kell 

figyelni, mert Jézus már felragyogtatta dicsőségét az 

Oltáriszentségben. Ha akarjuk, megtaláljuk. 

Ehhez kérjük az Úr Jézust, hogy a bölcsekhez hasonlóan 

minket is vezessen magához, hogy hódoljunk előtte és neki 

ajándékozzuk magunkat teljes szívvel. Ámen. 

Mihály Zoltán testvér 
        forrás: internet 

Hirdetés 

 

 

 

Ökumenikus imahét január 17-24-ig van az 

egész világon. A mi plébániánkon az idei 

évben a járványügyi helyzet miatt egy  

alkalom lesz: 

 

 

Január 22-én, pénteken a katolikus templomban találkozunk 18
00

 

órakor, igét hirdet: Endreffy Máté evangélikus lelkész úr. 

Illés és a hollók 

 

Urunk megjelenése 

 


