
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. 

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. 

Január 1-je szombat, Újév napja, Szűz Mária Istenanyaságának 

főünnepe, PARANCSOLT ÜNNEP, szentmisén való részvétel 

bűn terhe alatt kötelező. Szentmisék lesznek, Tabon 1100 és 1800 

órakor. 

Január 6-án, csütörtökön Urunk megjelenése - Vízkereszt 

főünnepe, PARANCSOLT ÜNNEP, szentmisén való részvétel 

bűn terhe alatt kötelező. Szentmisék csak Tabon lesz 1100 és 

1800 órakor a plébániatemplomban.  

Aki szeretne a jövő évben szentmisét mondatni, az jelezze az 

időpontot minél előbb. 

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. 

       Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Immár 2022 esztendeje, hogy a Szentlélek erejéből megfogant a 

Megváltó. Valóságos történelmi személy és az Élő Isten Fia, a 

Szűzanya gyönyörű Gyermeke. Lebilincselő történelmi esemény 

szerény dramaturgiával, egy rendkívül kegyetlen, óriási birodalom 

szegény szegletében. Az egész emberiség Őt ünnepli 

karácsonykor. Legalábbis Krisztust tartalmazza nyomokban a 

rohanás, az idegeskedés, a felesleges, haszontalan ajándékok után 

való féktelen taposás, a veszekedések. Mindebben mindannyiunk, 

a vallásos ember lelke is sérül. Ahelyett, hogy ezt az ünnepet arra 

használnánk, amire való: kiengesztelődésre, számvetésre, 

megtisztulásra, megigazulásra. Ehelyett mi is tolakszunk, 

torkoskodunk, türelmetlenkedünk, hogy még fáradtabban, még 

kiüresedettebben, még reményvesztettebben kezdjünk neki egy 

régi esztendő megismétlésének csacska, a saját erőtlenségünkben 

reménytelenül bízó, gyermeteg újévi fogadalmakkal. 

Krisztus nélkül nincs új Ember, nincs minden ízében rendkívüli, 

valóban új esztendő. Ezt a vallásos ember érzi, hiszi, tudja. Teljes 

bizonyossággal állíthatjuk: a Názáreti Jézus által megnyitott 

gondolkodási tér imádságos, végtelen, kimeríthetetlen. Minden 

híreszteléssel szemben Ő az egyetlen, maradéktalan és igazi 

szabadság. Az Ő lelkületében, nyugalmában, bőkezűségében, 

türelmében, szeretetében szemlélődve az ember büszkén, 

magabiztosan és egyenes derékkal jár. Tudjuk, hogy Krisztus az 

egyetlen király, aki hatalmat szerzett a történelem, így a 2022. 

esztendő felett is. Kezdjünk el valóban Krisztus világosságában, 

szeretetében élni! 

Horváth István Sándor atya 

    forrás: internet 

A puha hóban, csillagokban,  

az ünnepi foszlós kalácson 

láthatatlanul ott a jel,  

hogy itt van újra Karácsony. 

 

Mint szomjazónak a pohár víz, 

úgy kell mindig e kis melegség, 

hisz arra született az ember, 

hogy szeressen és szeressék. 

 

S hogy ne a hóban, csillagokban, 

ne ünnepi foszlós kalácson, 

ne díszített fákon, hanem 

a szívekben legyen Karácsony. 

Szilágyi Domokos 
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A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Boldog ember, aki féli az Urat, * aki az Úrnak ösvényén halad. 

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

December 29., szerda 800 Tab 

December 31., péntek: 1700 Tab Hálaadási szentmise 

2021. január 1., szombat: 1100 és 1800 Tab 

Január 2., vasárnap:  

800 Bábony – 930 Sérsekszőlős - Tab: 1100 és 1800 

Január 3., hétfő: 1800 Tab Január 5., szerda 800 Tab 

Január 6., csütörtök: Tab 1100 és 1800 Vízkereszt 

Január 7., péntek: 1800 Tab  

Január 9., 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. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hirdetés 
Karácsony 

Krisztus nélkül nincs új ember 

 


