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Hivatali órák:   csütörtök.: 16
00

 - 17
30 

óráig 

                            szombat:     9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

Február 8., hétfő 18
00

 Tab – Február 10., szerda 8
00 

Tab 

Február 12., péntek 18
00

 Tab – Február 13., szombat 7
00

 Tab 

Február 14., vasárnap:  

8
00

 Torvaj – 9
30

 Megyer - Tab: 11
00 

és 18
00

 

Február 15., hétfő 18
00

 Tab  

Február 17., szerda 8
00 

Tab - Hamvazószerda 

Február 19., péntek 18
00

 Tab – Február 20., szombat 7
00

 Tab 

Február 21., 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 

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. 

Előre hirdetem, hogy február 17-én, hamvazószerda, szigorú 

böjti nap. Az egyházi előírások szerint a 18 és 60 év 

közöttiek csak háromszor ehetnek, és egyszer lakhatnak 

jól, illetve húst nem vehetnek magukhoz. Az ital, hacsak 

nem étel jellegű (pl. tej, leves), nem szegi meg a böjtöt. A 

főétkezés áthelyezhető a megszokottól eltérő időpontra is. Fel 

vannak mentve a betegek, a terhes és szoptató anyák, akik egy 

étkezés alkalmával csak keveset fogyaszthatnak, a koldusok, a 

megerőltető munkát végzők, az utazók, és azok a szellemi 

dolgozók, akiket a böjt akadályozna kötelességük 

teljesítésében. Ezzel a nappal megkezdjük az 

előkészületünket Krisztus Urunk szenvedésének és 

feltámadásának méltó megünneplésére. Szentmise lesz a 

plébániatemplomban 8
00

 órakor. A szentmise keretében a 

hamvazás szertartásában részesítem a Testvéreket, valamint 

vasárnap is. 

     Sifter Gergő h.esperes-plébános 

...Jézus egyértelműen figyelmeztet: „ha olyanok nem lesztek, mint 

a gyermek, nem mentek be a mennyek országába” (Mt 18,3). 

Ezzel szemben Szent Pál ezt írja: „amikor férfivá nőttem, 

elhagytam a gyermek szokásait” (1Kor 13,11). 

Gyermekké válni, és a gyermeki állapotot meghaladni? Érdemes 

kicsit eltűnődni ezen a különös kettősségen. 

Joseph Kentenich atya kiváló iránytűt adott a kezünkbe, amikor 

megfogalmazta, melyek azok a gyermeki vonások, amelyeket át 

kell mentenünk felnőtt korunkra, és melyek azok a tulajdonságok, 

amelyeket el kell hagynunk, mert gyerekesek, az éretlen 

személyiség jellemzői. 

Szemléljük tehát a legkisebbeket, akik a legkilátástalanabb 

körülmények között is képesek megcsillantani azt a bizonyos 

felhőtlen, feltétlen ősbizalmat, amit magzati létünkben élhettünk 

át: az élet jó, a szeretet valóságos, a gondviselés jelenvaló, és én 

minden helyzetben szerethető vagyok. 

A gyermekségnek a következő jellemzőire kétségtelenül nagy 

szükségünk lesz felnőttként is: 

1. Bizalom. A kisgyermek gondolkodás nélkül rábízza magát az 

édesanyjára, és semmi kétsége nincs afelől, hogy az édesapja 

elkapja, bármilyen magasra dobta is fel. 

2. Elégedettség. Megelégszik szükségleteinek legegyszerűbb 

kielégítésével, nem kíván változatos ízesítésű, eperaromás 

anyatejet, és a pelenkájának dizájnja sem érdekli, csak az, hogy 

száraz legyen. 

3. A kis dolgok öröme. Minden apróságnak tud örülni, csodát lát 

és vár a hétköznapi meglepetésekben. 

4. Számára a kapcsolat a legfőbb éltető erő. Nincs nagyobb 

öröme, mint közel tudni magához azt, akit szeret. Mindent tőle 

vár, mindent neki tesz. Hozzá fordul, ha panasza van, és csak vele 

teljes az öröme is. Nem keres hétszázötven Facebook-ismerőst, 

nem akarja lecserélni a szüleit a jobban kinéző és engedékenyebb 

szomszéd nénire, és rajongása az apukának, nem a főigazgató 

úrnak szól. 

5. A sértést nem őrzi, és nagyon őszinte. Amikor sír, az igazi 

fájdalom, de néhány perccel később, akár még könnyes szemmel, 

képes szívből nevetni is. 

6. Nem akar másnak látszani, mint ami. Természetes számára a 

kudarc, az elesés, a százszor is újrakezdés, és emellett a 

segítségkérés is. 

7. Nagynak látja a körülötte élőket. A szüleit pedig egyenesen 

isteninek. 

8. Teljes léte a másikra irányul. Állandóan a másik ember 

jelenlétének tudatában és boldogságában él. 

Ezek a sajátosságok erősítik a személyiséget, segítik megőrizni a 

frissességét, rugalmasságát. Ahogyan az egyszerűséget és az 

istengyermekséget is. 

Mintha egy léghajóval indulnánk most útra. A léghajónkat 

felemelő felhajtó erőket: a gyermeki egyszerűséget, a bizalmat, az 

igaz, mély kapcsolatokat szünet nélkül táplálnunk kell." 

Gondolat/Tennivaló: 

A 8 jellemzőt hogyan tudnánk átültetni a saját életünkbe? 

Gondolja végig! Van, ahol adja magát! Máshol kicsit gondolkodni 

kell rajta! Ez a 8 jellemző jó program lehet számunkra a 

következő 8 hétre. 

     forrás: internet 

Hirdetés 

 

 

 

 

8 Útravaló a legkisebbektől 

 


