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Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Február 2-án, kedden Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe 

van. 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 

1. A legkisebb kedvesség mindig többet ér, mint a szándék. 

2. Túl gyakran alábecsüljük az érintés erejét. Pedig egy mosoly, 

egy kedves szó, egy őszinte bók vagy egy érintés mindennél 

többet ér. 

3. Ha megtaláljuk a békét magunkban, akkor leszünk képesek 

békében élni másokkal. 

4. A boldogság egy választás az adott pillanatban, ami csak a tiéd. 

5. Sok dolog visszatarthat bennünket a múltbeli negatív 

tapasztalatok miatt, de el kell őket engedni! 

6. Lehetünk fáradtak, csalódottak vagy bosszúsak valami miatt. A 

legjobb megoldás, ha megyünk előre és csak a pozitív dolgokra 

koncentrálunk. 

7. Nem kerül semmibe, ha pozitívan gondolkodunk, és még jól is 

járunk. 

8. Az első lépés a legnehezebb. Minden nap kis lépéseket kell 

tenni. Aztán majd egyszer, ha visszatekintünk utunkra, láthatjuk, 

hogy mi mindent megtettünk és komoly távolságot jártunk be. 

9. Ha jól megvizsgáljuk a problémákat, láthatjuk, hogy azok 

valójában lehetőségek álruhában. 

10. A siker nem a kudarc hiánya. A siker az, ami akkor történik, 

ha megtesszük a következő lépést. 

11. Nem várhatjuk örökké a tökéletes, ideális pillanatot. Néha 

merni kell lépni, mert az élet túl rövid ahhoz, hogy szánakozzunk 

azon, mi lehetett volna… 

12. A félelem nem létezik sehol, csak a fejünkben. Az tragédia, ha 

hagyjuk elhatalmasodni magunk felett. 

13. El kell döntenünk ebben a percben, hogy soha többé nem 

könyörgünk senki szeretetéért, tiszteletéért és figyelméért.  

14. Soha semmit ne erőltessünk. Ha meg kell lennie, meglesz.  

15. Ne feledjük: mindig szeressünk, gyakran nevessünk, 

becsületesen éljünk és legyünk hálásak mindenért. Végül úgyis 

minden a helyére kerül. 

       forrás: internet 

Tegnap egyest kapott a kisfiam... Mikor este hazaértem, kijött 

hozzám, s én nem azt kérdeztem, hogy milyen napja volt, hanem 

az volt az első mondatom, hogy mi újság azzal a biológia 

egyessel. S mindezt azért, mert valaki megbántott a 

munkahelyemen. Valaki gonosz volt velem. Ő ijedten nézett rám. 

Félelem volt abban a gyönyörű szemében. Az én drága kisfiam 

szemében. Megsemmisültem. Akkor, ott azt hittem, megszakad a 

szívem. A kicsikém, akiért annyit küzdöttünk az apukájával, hogy 

egyáltalán létezhessen, most félelemmel nézett rám. Rám, az 

anyukájára, aki a legstabilabb, legbiztonságosabb, legbiztosabb 

pont kell, hogy legyek az életében, ahogy mindig is voltam. Egy 

számjegy miatt... élete harmadik egyese miatt... Magyarázkodni 

kezdett, de nem is hallottam a szavait. Odaléptem hozzá, 

megöleltem, s tartottam őt. Akartam, hogy érezze, biztonságban 

van. Mint mindig, most is leültünk beszélgetni. Ez a beszélgetés 

most más volt, mint a többi. Arról meséltem neki, hogy mennyire 

vártuk őt, amikor a pocakomban lakott még. Az akkor tett 

ígéreteimről, terveimről. Hogy egyetlen dolgot kértünk a 

Jóistentől, egy egészséges gyermeket. S most itt van Ő, az én 

egészséges, nagyon okos, ráadásul jó tanuló, különleges kisfiam... 

Hálát adok az Úrnak, amiért nekem születhetett meg.  

Hogy milyen lesz a félévi bizonyítványa?  

Hogy milyen számok lesznek golyóstollal belevésve? Nem az 

számít! Nem az a fontos! Azt akarom, hogy boldog, magabiztos, 

kiegyensúlyozott felnőtt váljék belőle. Hogy továbbra is legyen 

ilyen vidám, magabiztos, tiszta lelkű, jószívű, érzékeny emberke, 

s ne azonosuljon egy osztályzattal, és pont mint eddig, tegye a 

dolgát az álmai megvalósításáért, merjen nagyot álmodni, és 

valósítsa is meg azokat...s én támogatni fogom!..és ne ijedjen 

meg, ha néha becsúszik egy-két rosszabb jegy....  

Este, mint szinte minden este, táncolva énekelt, s én, miközben 

néztem a felszabadult műsorát, szívből-lélekből mondtam hálát a 

létezéséért. Mennyi, de mennyi gyermek éli meg ezeket a napokat 

szorongással. Mennyi álmatlanul hánykolódó gyermek imája leng 

a szélben éjszakánként...  

Nem ezért születtek. 

Nem félni jöttek erre a világra. 

         forrás: internet 
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