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

Zsoltár: Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. 

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 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

  

Január 25., hétfő 18
00

 Tab – Január 27., szerda 8
00 

Tab 

Január 29., péntek 18
00

 Tab – Január 30., szombat 7
00

 Tab 

Január 31., vasárnap:  

8
00

 Bábony – 9
30

 Sérsekszőlős - 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 

Krisztus megkeresztelkedik, de nem azért, hogy a víz tegye őt 

szentté, hanem hogy ő szentelje meg a vizet. Nemsokára  

halljuk, hogy a lourdes-i csodában is milyen fontossága van a 

víznek. A szentkútnál is a víz által válik csodahellyé a 

környék; és még hány meg hány pontján a világnak lesz 

csodaereje a víznek, amit mindnyájan használunk, és amibe 

alámerült Jézus. A víz mint gyógyító erő is megjelenik. A föld 

nagy kincse. Ha az ivóvízkészlet veszélybe kerül, fenyegetetté 

válhat az életünk, ezért sok helyütt katonai erővel védik. De a 

víz a keresztségben a tisztaságot és a bűntelenséget, az 

Istenhez tartozást jelenti. Legyünk büszkék és boldogok, hogy 

meg vagyunk keresztelve: annak napját kellene 

születésnapként ünnepelni. 

Jézus ebben a percben úgy áll előttünk, mint a mennyei Atya 

kedves Gyermeke, de most van hozzánk is a legközelebb. 

Magára ölti emberségünket, minden bűnünket magára veszi, 

amit a keresztség vize valaha is lemos rólunk, és magára ölti 

halálunkat. Most, amikor leginkább Isten, most van közel 

hozzánk. „Te vagy az én szeretett Fiam!” – halljuk az 

evangéliumból a Jézus megkeresztelkedésekor elhangzó atyai 

szózatot. 

Azt jelenti ez a hang, hogy maga az Atya áll oda Jézus 

Krisztus mögé. Ahogyan a kereszteléskor a keresztszülő veszi 

karjára a gyermeket, vagy a bérmálkozáskor a bérmaszülő a 

bérmálkozó mögött áll, kezét vállára teszi, ezzel jelzi, hogy 

vállalja, hogy támogatja. Isten nélkül a világ egy nevelőintézet, 

ahol mindenki idegen mindenkinek, sőt ember embernek 

farkasa. Istennel a világ az otthon melegsége és szeretete. Ám 

ahhoz, hogy ezt átérezd, meg kell hogy nyíljon az ég. Amikor 

megkereszteltek, megnyílt. Amikor áldozol, amikor gyónsz, 

amikor bérmálkoztál, amikor imádkozol, amikor szentmisén 

vagy: megnyílik az ég. Hallod-e az Atya szavait? „Te az 

enyém vagy, kedvellek!” Az, hogy valaki az Isten gyermeke, 

nem jelent föltétlenül dédelgetést. Pedig gyakran erre 

számítanak naiv módon. Íme, egy példa az atyai szeretetre. 

Kiskamasz gyerekek jönnek hazafelé az iskolából. Hátukon a 

táska, és kettő közülük nagyon összeakaszkodik. Először csak 

lökdösik egymást, utána rángatják, majd birokra kelnek, és 

benn, az árokban folytatják. Komoly verekedéssé fajul az 

összetűzés. Szakad ing és trikó, repül a táska is. Nézi ezt egy 

felnőtt, és átkiabál az utca másik oldaláról, hogy azonnal 

hagyják abba. De nem hagyják. Egy kerékpáros is jön arrafelé, 

nézi-nézi a gyerekeket, és már majdnem túlmegy rajtuk, 

amikor hirtelen fékez, ledobja a biciklit a fűbe, odasiet a 

verekedőkhöz, kirángatja őket erővel az árokból, és az 

egyiknek durr!, lekever egy nagy pofont. A másik meg 

elszalad. Szemben a kapuból az előbbi felnőtt, felháborodva 

ordít át a biciklis férfinak: Ember, maga mit csinál?! Honnan 

tudja, hogy ez volt a hibás, a másikat meg futni hagyja?! A 

biciklis, még mindig a gyerek grabancát fogva visszamordul: 

Igen, de ez az én fiam… 
Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érseke szerint 

valószínűleg mi voltunk az utolsó generáció, akik még 

engedelmeskedtek a szüleiknek, és mi vagyunk az első, akik 

engedelmeskedünk a gyermekeinknek.       forrás:Magyar Kurír 

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. 

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. 

Kedves Testvérek! Január 30-án, szombaton bontjuk le a 

karácsonyfákat és a karácsonyi díszítést a templomban. Nagyon 

kérem, hogy akinek ideje engedi, segítsen ebben, hiszen utána 

a templomot is takarítani kell. Mind férfi, mind női segítségre 

nagy szükség van! A kezdés időpontja: január 30. reggel 8
00

 

óra. 

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 

Hirdetés 

 

 

 

 

Ez az én fiam 

 

Ökumenikus imahét 

 


