
Advent minden vasárnapján 1700 órától a város főterén 

ökumenikus gyertyagyújtás lesz. 

Karácsonyi virágokra szánt adományaikat köszönettel 

fogadjuk a kihelyezett perselyben, vagy a sekrestyében. 

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! 

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 

Szent XXIII. János pápa tanácsait érdemes megfogadnunk, 

hogy meg tudjunk birkózni a próbatételekkel, és a lelki 

békénket megőrizhessük! 

1. Ma megkísérlem úgy átélni a napot, hogy nem akarom 

egyszerre megoldani életem összes problémáját.  

2. Ma igen nagy figyelmet fordítok a fellépésemre: senkit sem 

bírálok, sőt arra sem törekszem, hogy másokat helyreigazítsak 

vagy kijavítsak… csak magamat. 

3. Ma boldog leszek abban a tudatban, hogy boldogságra 

születtem… nemcsak a másvilági, hanem az e világi boldogságra 

is. 

4. Ma alkalmazkodom a körülményekhez anélkül, hogy 

megkívánnám: a körülmények alkalmazkodjanak az én 

kívánságaimhoz. 

5. Ma tíz percet szánok az időmből egy jó olvasmányra; amint a 

táplálék a testi élethez, a jó olvasmány a lelki élethez szükséges. 

6. Ma elvégzem a napi jótettet, és senkinek sem dicsekszem vele. 

7. Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen; ha 

gondolataimban sértődöttnek érezném magam, gondoskodom 

róla, hogy senki se vegye észre. 

8. Ma új, részletes programot állítok össze. Talán nem 

ragaszkodom hozzá pontosan, de megfogalmazom. És két rossztól 

tartózkodom: a hajszától és a határozatlanságtól. 

9. Szilárdan hiszek – akkor is, ha a tények az ellenkezőjét 

mutatják – abban, hogy az isteni Gondviselés úgy törődik velem, 

mintha egyedül volnék a világon. 

10. Ma nem félek, és különösen örülök mindennek, ami szép, és 

hiszek a jóságban. Nekem adatott meg, hogy tizenkét órán át jót 

tegyek. 

    forrás: internet 

Igenis, mindennek van értelme. Egy fiatal szerzetes egy flandriai 

kolostorban azt a feladatot kapta, hogy számos társával együtt egy 

falikárpit szövésén dolgozzon. Hosszú heteken keresztül minden 

nap órákon át öltögette a tűjével az aranyfonalat a hatalmas szövet 

egy pici darabkájába: egyik öltés a másik után, aztán 

megcsomózni, elvágni, újrakezdeni. Mivel a hátoldalon dolgozott, 

semmit nem látott a kárpit elejéből. Mikor már egy hónapja csak 

ezt csinálta, s ráadásul csupán egy tenyérnyi darabon, akkor 

nagyon megunta. Földhöz vágta a tűt és az aranyfonalat, s 

magából kikelve kiabálta: „Mi értelme ennek az egésznek? Mikor 

lesz már vége? Őrületesen fárasztó és unalmas ez a munka, s 

ráadásul semmi látszatja nincs!” Erre a kolostor elöljárója kézen 

fogta, megkerülte vele a csaknem húsz négyzetméteres kárpitot, s 

a készülő kép elé vezette. A fiatal szerzetes döbbenten bámulta az 

eléje táruló csodát: A napkeleti bölcsek imádásának jelenetét látta, 

csaknem kész állapotban. A betlehemi istállót, Józsefet, Máriát, a 

kis Jézust a jászolban, az állatokat, a pásztorokat, és persze a 

térdre hulló napkeleti bölcseket ajándékaikkal együtt. „Látod – 

szólt az elöljáró. Te csak a kép hátoldalát láttad, ezért nem tűnt 

értelmesnek a munkád. Nézd csak ezt a gyönyörű arany dicsfényt 

a kis Jézus feje körül! Ezt készítetted te hosszú heteken át. Most 

láthatod a fáradságod eredményét. A fiatal szerzetes arca 

mosolyra derült, majd a gyönyörűségtől szinte a könnye is 

kihullott, mint csaknem mindenkié, aki megtekinti ezt a gyönyörű 

falikárpitot mind a mai napig a Vatikáni Múzeum egyik 

folyosóján. 

            forrás: internet 
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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 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 

December 27., hétfő: 1800 Tab Szent János-napi bormegáldás 

December 29., szerda 800 Tab 

December 31., péntek: 1700 Tab Hálaadási szentmise 

2021. január 1., 1100 és 1800 Tab 

Január 2., vasárnap:  

800 Bábony – 930 Sérsekszőlős - 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. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hirdetés Mindennek van érteleme 


