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

Zsoltár: Utaidat mutasd meg nékem, * én Uram, Istenem! 

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 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

 

Február 1., hétfő 18
00

 Tab – Február 2., kedd 8
00 

Tab 

Február 3., szerda 8
00 

Tab 

Február 5., péntek 18
00

 Tab – Február 6., szombat 7
00

 Tab 

Február 7., 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 

Jo Beckwith élete 13 éves koráig teljesen idilli volt, szerető 

szülőkkel egy békés kertvárosi részen élte mindennapjait. 

Egyetlen nagy szenvedélye volt, mégpedig a lovak. 

Egy lovaglás alkalmával lova megbotlott, a kislány pedig leesett. 

Azonnal kórházba kellett szállítani, ahol megműtötték. 

Szerencsétlenségére azonban a bokacsontok rosszul forrtak össze, 

ezért az orvosoknak újra el kellett törniük a bokáját, és ismét meg 

kellett operálniuk a sérült testrészt, azonban az már soha nem jött 

helyre… Az addig aktív, élettel teli, sportos lány egyre kevesebbet 

tudott mozogni óriási fájdalmai miatt, amire egyre több 

fájdalomcsillapítót kellett szednie. Végül már járni sem bírt. 

Nem ilyen életre vágyott. Azonban 27 éves korára eljutott odáig, 

hogy elege lett az elviselhetetlen fájdalomból és a 

gyógyszerekből, ezért megfogalmazódott benne, hogy 

amputáltatni szeretné a lábát. A műtét előtti napon Jo búcsúbulit 

tartott. Áthívta a legjobb barátait, akik üzeneteket írtak a lábára, 

pont úgy, ahogyan mások a begipszelt végtagjaikat szokták 

kidíszíteni. Bár egyetlen pillanatra sem fordult meg a fejében, 

hogy visszakozzon, ahogy közeledett a műtét pillanata, egyre 

feszültebb lett. Szinte sokkolta a gondolat, hogy amikor felkel, 

úgy fogja majd érezni, hogy hatalmas hibát követett el. Amikor 

azonban felébredt, megbánást nem érzett, sem akkor, sem azóta. 

Sőt, a műtét utáni pillanattól arra gondolt, hogy van remény. 

„Amikor végre túl voltam rajta, rögtön megláttam a fényt az 

alagút végén. Tudtam, hogy végre elkezdhetek dolgozni a 

jövőmön. Egy nap talán újra képes leszek futni, megsétáltathatom 

a kutyámat, vagy csavaroghatok egyet a barátaimmal.” 

Sokan teszik fel neki a kérdést, hogy biztosan nem bánta-e meg. Ő 

mindig azt válaszolja, hogy amikor meghozta élete legnehezebb 

döntését, a lehető legjobban döntött: 

„Mindannyian hozunk döntéseket minden nap, pontosan annyi 

információ alapján, amennyi az adott pillanatban 

rendelkezésünkre áll. Aztán a legtöbbünk életében eljönnek a 

megbánás pillanatai, amikor úgy érezzük, bárcsak 

rendelkezésünkre állt volna a jelenlegi tudásunk. 

Ez elkerülhetetlen, de nem lehet egy egész életet folyamatos 

megbánásban élni. Ezért minden egyes döntésünkre úgy kell 

visszatekintenünk, hogy abban az adott pillanatban, az akkor 

rendelkezésünkre álló információk alapján mérlegeljük őket.” 

Gondolat: 

Volt olyan döntésed, amit utólag megbántál? 

Ha őszintén keresed Istent mindenben, ami történik veled és a 

lelkiismereted szerint döntesz (nem mások véleménye alapján), 

nincs miért aggódnod, az Úr veled lesz minden utadon! 

      forrás: Laudetur, internet 

A húsba vágó döntés 

 

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: 8
00

 óra. 

Február 2-án, kedden Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. 

A szentmise a plébániatemplomban 8
00

 órakor kezdődik, 

amelynek keretében gyertyaszentelést végzünk. Kérem a 

Testvéreket, a szentmisére gyertyákat hozzanak magukkal! 

Február 7-én, vasárnap minden szentmisében Balázs-áldásban 

részesítjük a Testvéreket. Szent Balázs püspök és vértanú 

közbenjárását kérjük a torok és minden egyéb más betegségben. 

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 

Hirdetés 

 

 

 

 

Az imádságról: 

Nincs az a mélység, 

melyben Isten észre ne venné összekulcsolt kezünket, 

és nincs az a lárma, 

melyből Ő ki ne hallaná kereső szavunkat! 


