
Tisztelj mindenkit! Krisztus jelen van felebarátaidban! 

Légy megértő másokkal. Ők a te testvéreid! Mindenkiről jót 

feltételezz, ne pedig gonoszat! Még a legrosszabb körülmények 

között is, találj az életedben valami jót! 

Mindig jót mondj másokról! Ne pletykálkodj és ne rágalmazz! 

Tedd jóvá a szavaiddal okozott kárt! Ne kelts viszálykodást 

mások között! Beszélj mindenkivel a szeretet nyelvén! Ne 

emeld föl a hangod! Ne káromkodj! Ne bosszants másokat! Ne 

fakassz könnyeket! Nyugtass meg másokat, és légy jószívű! 

Bocsáss meg embertársaidnak! Ne legyél haragtartó! 

Mindig nyújts békejobbot elsőként! Mindig felebarátod javát 

tartsd szem előtt! Tégy jót másokkal, viselkedj velük úgy, 

ahogyan szeretnéd, hogy ők veled bánjanak! Sose arra gondolj, 

hogy mások mivel tartoznak neked, hanem hogy te mivel tartozol 

nekik. Légy együttérző mások szenvedései láttán! Siess mindig 

a segítségükre jó szóval, tanáccsal, kedvességgel! 

Dolgozz lelkiismeretesen! Mások a te munkád gyümölcsét 

élvezik, ugyanúgy, ahogy te is élvezed mások munkájának a 

gyümölcsét.  

Tevékenyen vegyél részt közösséged életében! 

Légy nyitott a szegények és betegek szenvedéseinek orvoslására! 

Oszd meg velük anyagi és lelki javaidat! Próbáld észrevenni, 

mások miben szenvednek hiányt! 

Imádkozz mindenkiért, még ellenségeidért is! 

Stefan Wyszyński bíboros               forrás: internet 
Advent minden vasárnapján 1700 órától a város főterén 

ökumenikus gyertyagyújtás lesz. 

Karácsonyi virágokra szánt adományaikat köszönettel 

fogadjuk a kihelyezett perselyben, vagy a sekrestyében. 

December 15-én, szerdán Lullán 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.  

Templomunk karácsonyi díszítése december 18-án, szombaton 

lesz 800 órai kezdettel. A betlehemépítőket különösen is kérem, 

hogy beszéljenek össze, és fogjanak össze idén is. Kérek 

mindenkit, aki tud, segítsen ebben, hogy minél meghittebb és 

örömtelibb legyen az ünnep! 

Tabon gyónási lehetőséget biztosítunk advent minden 

péntekén, december 3-án, 10-én és 17-én 1700 órától az esti 

szentmise kezdetéig. 

December 13-án, hétfőn tartjuk plébániánkon a Fiatal Papok 

Találkozóját, ez a nap lesz egyben katolikus iskolánk lelkinapja 

is karácsonyra készülve. Az ünnepi szentmise az atyákkal 

délelőtt 1130-kor kezdődik. Nagyon kérem a kedves 

Testvéreket, ahogy szokták is, sütemények sütésével 

szíveskedjenek segíteni, hogy az atyákat vendégül láthassuk. 

December 27-én, hétfőn 1800 órakor kezdődő szentmise 

keretében megtartjuk a Szent János-napi szokásos 

bormegáldást. Kérem a borosgazdákat, hogy értesítsék egymást, 

és hozzák el boraikat. A szentmise után, ahogy tavaly is, 

szeretettel hívom és várom őket a plébániára egy közös 

együttlétre, borkóstolásra. Apostolkodjunk ez ügyben is. 

Előre hirdetem, hogy december 31-én, pénteken a megszokott 

miserendtől eltérően nem 1800 órakor, hanem 1700 órakor 

kezdjük az év végi hálaadást, amely szentmise keretében 

beszámolok a plébánia életében történt fontosabb eseményekről 

is. 

       Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Amikor a fák gyümölcsöt teremnek, 

tudhatjátok, hogy közel van a nyár. 

Tűzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem meg 

korcs ágaimon más, mint a halál? 

Amikor jelek lepik el a mennyet, 

álmunkból kelni itt az óra már. 

De ha hozzám jössz, pedig megüzented, 

angyalod mégis álomban talál. 

Meg akartál rajtam teremni, rossz fán; 

Nem voltál rest naponta jönni hozzám. 

Ajtóm bezártam. Ágam levetett. 

Éjszakámból feléd fordítom orcám: 

boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám! 

Szüless meg a szívemben, Szeretet! 

 

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

Zsoltár: Ujjongj és zengjél háladalt, * mert nagy és szent a te Megváltód. 

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 13., hétfő: 600 Tab rorátés mise – 1130 Tab 

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

December 15., szerda 1730 Gyóntatás, szentmise Zala 

December 17., péntek: 1800 Tab 

December 19., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800 

December 20, hétfő: 600 Tab rorátés szentmise  

December 22., szerda: 800 Tab 

Ünnepi miserend: 

December 24., Megyer 1900 – Tab 2400 Éjféli szentmise 

December 25., Karácsony napja: 

800 Torvaj – 930 Megyer – 1100 és 1800 Tab – 1300 Sérsekszőlős 

December 26., Karácsony másnapja: 

800 Lulla – 930 Zala – 1100 és 1800 Tab – 1300 Bábony 

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. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 
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