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

Zsoltár: Te vagy, Uram, menedékem, * a szabadulás örömével veszel körül engem. 

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: 

Február 15., hétfő 18
00

 Tab  

Február 17., szerda 8
00 

Tab - Hamvazószerda 

Február 19., péntek 17
15

 Keresztút - 18
00

 Szentmise Tab   

Február 20., szombat 7
00

 Tab 

Február 21., vasárnap:  

8
00

 Lulla – 9
30

 Zala - Tab: 11
00 

és 18
00

  

Február 22., hétfő 18
00

 Tab – Február 24., szerda 8
00 

Tab 

Február 26., péntek 17
15

 Keresztút - 18
00

 Tab  

Február 27., szombat 7
00

 Tab 

Február 28., 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 

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 hamvazás szertartása ebben az évben elmarad! 

     Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Amikor egy párterápián a párok összevesznek és csúnyábbnál 

csúnyább dolgokat vágnak egymás fejéhez, akkor a következő 

technikát szoktam javasolni nekik - mondta Mihalec Gábor 

párterapeuta. Megállítom a pár szitkozódását és azt a 

szemrehányó panaszt, amit egyik a másik ellen tett. Kérem, írják 

le egy papírlapra, majd a papírlapot odaadom mindegyiküknek 

azzal a feladattal, hogy a leírt vádakat, panaszt fogalmazzák át egy 

kedves kéréssé. Írják le a kérést, aztán olvassák fel a párjuknak, 

majd figyeljék meg a reakcióját. Döbbenetes az a változás, amin 

átmennek a párok ezen egyszerű gyakorlat közben. Amikor a 

szemrehányásból kérés lesz, akkor egyszeriben megváltozik a 

légkör a párok között. 

Pl: "Nem igaz, hogy nem vagy képes halkabban nézni azt a tévét!" 

"Ezerszer megmondtam, hogy kint vesd le a cipőt és ne bent, ahol 

már felmostam! Tényleg leesne a kezed, ha egyszer a 

mosogatógépbe raknád be a tányért?" 

Hogyan lesz ezekből kedves kérés? Sokszor a varázsszó a 

"kérlek". Ezt sokszor kihagyjuk a kommunikációnkból. Ha kérünk 

valakitől valamit, akkor együttműködést váltunk ki a másikból, de 

ha parancsoló hangnemben szólunk a másikhoz, azzal ellenállást 

váltunk ki. 

- Kellemetlen tapasztalatom volt a minap a kedvesség kérdésében 

- újságolta Gábor. - A fiamnál a lakásban, ahol lakik fel kellett 

fúrni néhány polcot a falra. A szomszédok persze rögtön verték a 

falat a másik oldalról. Arra gondoltam, hogy átmegyek hozzájuk 

egy tábla csokival, hogy megismerkedjünk, ha már úgy is itt 

fogunk lakni egymás mellett. Megdöbbentett a szomszédok 

reakciója. Ahogy kinyitották az ajtót, áradt belőlük az indulat. 

Arra gondoltam, vajon a kedvesség benne van a házirendben? 

Biztos, hogy nincs, mert azt gondoljuk, hogy a kedvesség az alap, 

az minden szabályon felül áll. De sajnos, nem mindenki számára 

evidens. Mutassuk meg mi keresztények, hogy a kedvesség felette 

áll minden szabálynak! 

Gondolat: 

A kedvességnek óriási ereje van. Semmivel nem lehet olyan 

mértékben hatni a másik emberre, mint a kedvességgel. Tegyük 

ezt szokásunkká. Keressük tudatosan a lehetőséget, hogy 

valakivel valami kedveset tehessünk. Hogyan gyakorolhatjuk a 

kedvességét a hétköznapokban? - Állíts össze egy dal-listát, 

amelyről tudod, hogy a párod nagyon szereti őket. Másold rá egy 

pendrive-ra, és a legközelebbi utazás alkalmával játszd le őket az 

autóban! Figyeld meg a másik reakcióját! Mit vált ki a másikból 

az, ha érzékeli, hogy te erre is oda tudsz figyelni. 

Annyi jó dolgot tehetünk egymásért, akkor miért ne tennénk! 

                    forrás: internet 

Hirdetés 

 

 

 

 

Ami nem megy erővel, az megy kedvességgel 

 

Ferenc pápa listája: 

1, Ne pletykálkodj… 

2, Ne pazarolj… 

3, Szentelj időt másokra… 

4, Ne költs feleslegesen… 

5, Találkozz a szegényekkel testközelből… 

6, Ne ítélkezz mások felett… 

7, Barátkozz azokkal, akikkel nem értesz egyet… 

8, Köteleződj el… 

9, Tedd szokásoddá, hogy kérj az Úrtól… 

10, Légy vidám… 

 

Újévi fogadalmak 

 

 

 

 


