
Adventi időben a szentmisék rendje a következőképpen 

változik. Hétfőn 600 óra (rorátés szentmise), szerda 800 óra, 

pénteken 1800 óra. 

Advent minden vasárnapján 1700 órától a város főterén 

ökumenikus gyertyagyújtás lesz. 

Szeretettel kérem a kedves Testvéreket, hogy akik az idei évben 

még nem rendezték az egyházi hozzájárulásukat, ezt 

megtehetik a szentmisék előtt és után a sekrestyében, illetve a 

plébánián hivatali időben. 

Templomunk karácsony előtti nagytakarítása december 11-

én, szombaton lesz 1330 órai kezdettel. Nagyon kérem, hogy 

aki tud, segítsen. 

Karácsonyi virágokra szánt adományaikat köszönettel 

fogadjuk a kihelyezett perselyben, vagy a sekrestyében. 

Előre hirdetem, hogy december 12-én, vasárnap 

Sérsekszőlősön 900 órától gyóntatás, 930 órakor szentmise lesz. 

Lullán december 15-én, szerdán 1615-órától gyóntatás majd 

szentmise, Zalán december 15-én, szerdán 1730 órától 

gyóntatás, utána szentmise lesz. A többi faluban csak a 

szentmisék előtt lesz gyónási alkalom.  

Tabon gyónási lehetőséget biztosítunk advent minden 

péntekén, december 3-án, 10-én és 17-én 17 órától az esti 

szentmise kezdetéig. 

     Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Ünnep előtti életünk kicsit hasonlít Betlehem nyüzsgéséhez. 

Napjainkban az advent négy hete évtizedek óta a fogyasztói 

társadalom legfényesebb időszaka. A tülekedés, fényáradat, a 

hangszórókból harsogó Csendes éj. Akárcsak Betlehem városa. 

Azonban azokban a napokban nem vették észre a forgatagban a 

szállást kereső Szent Családot. 

A vásárlási láz gerjesztésének kifinomult technikái elől aligha 

menekülhetünk meg. Az első ajándék megvásárlásakor azzal 

nyugtatjuk meg magunkat, hogy a szeretet szerény jeleire mindig 

is szükség van, később azzal, hogy az ünneptől függetlenül is 

vásárolnia kellene ezt-azt. Azután rádöbbenünk, hogy nincs 

megállás, egyre bővül a megajándékozottak köre. Ma már nem 

készítünk saját munkánkkal apró meglepetéseket, mert gyarlónak 

látjuk a fényes kirakatokban sorakozó ajándéktárgyak mellett. 

Végül is szorongva várjuk az ünnepet. A jászolban fekvő kisded 

viszont, aki rongyos istállóban jött világra. figyelmeztet, hogy a 

külsőségek mit sem érnek, ha nem találjuk meg lelkünk békéjét. 

Ebben az időszakban az Isten Fia eljön közénk, felkínálva 

szeretetét az ember számára. A betlehemi éjszakában felkínált 

szeretetet elfogadhatom, vagy visszautasíthatom, de ahogy 

Angelus Silezius mondja: „Jézus ezerszer is megszülethetne a 

földön, mit sem használna neked, ha a te szívedben nem születne 

meg”. 

Ami karácsony nagy titka, az a szeretet csodája: Isten 

beleszeretett az emberbe. S így az ember is egész szívvel tudja 

szeretni az Istent. Ilyenkor mindenki egy kissé megszelídül. Egy 

hittanos mondta nekem egyszer, hogy bárcsak mindig karácsony 

lenne, mert akkor anyu mosolyog, apu sem veszekszik – az ünnep 

visszahat az emberre. 

Ne csak várjuk, tennünk is kell valamit az ünnepért. De most itt ne 

a bevásárlásra, takarításra, sütés–főzésre gondoljunk. 

Bátorság! A világ azé, aki szeret és ennek legjobban a 

tanúbizonyságát tudja adni. 

Gáspár István atya 

     forrás: internet 

Ezüstösen ragyogó hold, 

Tündérektől szálló hó. 

Aranyszánon télapó, 

Szívünk tiszta, várakozó! 

Száguldó, szép hónapok, 

Most újra éljük Adventot. 

Lelkünkben imafény ragyog, 

Urunktól kérünk bocsánatot. 

“Kérj és adatik, 

 Zörgess és megnyittatik.” 

Kérésünk legyen szerény, 

Hitünkben éljen a remény! 

Szeretetünkből áradjon fény, 

Alázattal várjuk  

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

Zsoltár: Hozzád emelem a lelkem, * 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.: 1600 - 1730 óráig 

                            szombat:     900 - 1000 óráig.    

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

December 6, hétfő: 600 Tab rorátés szentmise  

December 8., szerda: 800 Tab 

December 10 ., péntek: 1800 Tab  

December 12., vasárnap:  

800 Bábony – 930 Sérsekszőlős - Tab: 1100 és 1800 

December 13., hétfő: 600 Tab rorátés mise 

December 15., szerda 800 Tab-1615 Gyóntatás, szentmise Lulla 

December 15., szerda 1730 Gyóntatás, szentmise Zala 

December 3., péntek: 1800 Tab 

December 5., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800 

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 kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, 

valamint az adott évet. 
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