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főünnepe. PARANCSOLT ÜNNEP, szentmisén való részvétel 

bűn terhe alatt kötelező. Szentmisék csak Tabon lesznek 800 és 

1800 órakor a plébániatemplomban.  

Aki szeretne a jövő 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. 

      Sifter Gergő h. esperes - plébános 

lustaságból, számítgatásból feladatunk végzését abbahagytuk-

e!? Igen, testvérem, neked is megvan a magad feladata, melyet 

becsületes munkával, kitartó erőfeszítéssel szépen el kell, hogy 

érjél ezen a földön! Mondhat bárki bármit, az örök üdvösség 

csak akkor lesz a tied, ha munkádat pontosan, szépen 

bevégzed. A mindennapi állapotbeli kötelességeink tudatos 

felvállalása az üdvösségre vezető egyetlen út!  

Szeretettel, Csaba t." 

Áldott, békés, kegyelmekkel teli boldog és egészségben 

gazdag új esztendőt kívánunk! 

Az év első napjaiban csendesedjünk el, és vegyük számba a 

feladatainkat, fogalmazzuk meg álmainkat, készítsünk 

terveket, dolgozzuk ki azokat részletesen, és álljunk neki 

kitartó akaraterővel azt jól végre vinni! A betlehemi istállótól 

nem messze van egy barlang, ahová a hagyomány szerint a 

Heródes elől menekülő Szent Család útját megszakítva 

félrevonult, hogy Mária megszoptassa Szent Fiát. 

Világtörténelmi események, a megváltásunk nagy pillanatai 

zajlanak, menekül az éppen csak közénk jött Istenember, de 

Mária egy pici időt kér, mert a kis Jézusnak ennie kell, talán 

tisztába is kellett tennie. Mária tudja és teszi is a maga dolgát 

szépen, csendesen Betlehemben is, de 33 évvel később 

Jeruzsálemben is. Ott áll a kereszt alatt! Leveszik Szent Fiát, 

és ő végzi a dolgát, vérző szívvel gyermeke temetését szervezi, 

figyel a törvényekre, betartja a szokásokat, de vasárnap kora 

hajnalban megy a sírhoz, ahogy tud, és akivel tud, egy megtért 

utcanővel! Mennek, hogy elvégezzék a temetési szertartáshoz 

szükséges dolgokat, mindazt, minek meg kell történnie, úgy, 

ahogy a kegyelet azt diktálja! Soha nem felejtem el, nagybeteg 

édesanyám meglátta, hogy a kabátom hónalja ki van bomolva. 

Tűt, cérnát kért, felült az ágyban és szépen kibontotta a bélést, 

majd belülről összevarrta a kibomlott kabátszövetet, majd úgy, 

ahogyan kell, bevarrta a bélést is. Kabátom szebb lett, mint 

újkorában! Csodálom Máriát, aki nemcsak tudta, de tette is a 

dolgát, úgy, ahogyan a mennyei Atya elvárja az édesanyától! 

Olyan jó lenne, ha a nagyvilág zaja, gondja, baja nem terelné 

el a figyelmünket a mindennapi feladatainkról! Isten 

mindannyiunkat teendőkkel küldött erre a világra! Van, akinek 

a szorzótáblát kell megtanulnia, van, akinek az érettségire kell 

készülnie, van, aki gyermeket nevel vagy földet művel, vagy 

autót vezet! Mindegy, hogy mi a te dolgod, csak az nagyon 

fontos, hogy állapotbeli kötelességeidet ott, ahol lenned kell, s 

azt, amit éppen neked tenned kell, pontosan, szépen elvégezd! 

Bármi is történik, neked, nekünk tudnunk kell azt, hogy mit 

kér tőlünk a szeretet, hogy itt és most mi a dolgunk, és azt a 

tőlünk telhető legnagyobb összeszedettséggel, kitartással, 

szorgalommal el kell végeznünk! Ez az üdvösség útja! Nem jó, 

ha a más dolgát nagyszerűen végezzük! A fontos, hogy a mi 

saját dolgunkat végezzük el legalább úgy, ahogy tudjuk! Ne 

nézzük, hogy körülöttünk más mit csinál, hogy munkánkat 

megköszönik-e vagy sem, vagy e nagyvilágban mi történik! 

Egyetlen dolgot kér számon tőlünk az Isten, és az nem más, 

mint a személyesen ránk bízott munka! Nekem is, de neked is 

van egy szent, Istentől kapott drága feladatunk, melyet bármi 

is történhet bennünk, körülöttünk, azt akkor is teljesítenünk 

kell! Az év első napjaiban csendesedjünk el, és vegyük számba 

a feladatainkat, fogalmazzuk meg álmainkat, készítsünk 

terveket, dolgozzuk ki azokat részletesen, és álljunk neki 

kitartó akaraterővel azt jól végre vinni! Ne azt nézzük, hogy 

éppen mihez van kedvünk és mihez nincs, hanem vegyük 

számba a talentumainkat, és gondolkodjunk el, hogy vajon 

Isten hol és mit akar általunk e világra hozni, melyek azok a 

gyümölcsök, miket nekünk kell megteremni! Álljunk neki a 

ránk bízott munkának, nem az a fontos, hogy milyen és 

mekkora feladatot bízott ránk az Isten, hanem csak az, hogy mi 

azt kitartó, becsületes munkával véghez tudjuk-e vinni, vagy 
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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Az Ige emberré lett, * és itt élt közöttünk. 

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: 

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

Január 6., csütörtök: Tab 800 és 1800 Vízkereszt 

Január 7., péntek: 1800 Tab  

Január 9., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800 

Január 10., hétfő: 1800 Tab Január 12., szerda 800 Tab 

Január 14., péntek: 1800 Tab  

Január 16., vasárnap:  

800 Torvaj – 930 Megyer - 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 

Csendesedjünk el 


