
Az ökumenikus imaalkalom miatt január 21-én, pénteken a 

szentmise a plébániatemplomban 700 órakor kezdődik. Este 

pedig ökumenikus imádság lesz a plébániatemplomban. 

Aki szeretne ebben az 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. 

Január 29-én, szombaton 800 órától bontjuk le a templomunk 

karácsonyi díszítését. A férfierőt már 800 órára kérem, hogy 

jöjjenek, segítsenek! Majd ez követően 900 órától kérem az 

asszonyokat, hogy a takarításban szíveskedjenek segíteni! 

     Sifter Gergő h.esperes-plébános 

 

 

 

Ökumenikus imahét január 16-23-ig van az egész világon. 

• A mi plébániánkon ezek az alkalmak a következőképpen 

alakulnak: 

Január 19-én, szerdán az evangélikus templomban találkozunk 

1800 órakor, igét hirdet: Sifter Gergely h.esperes-plébános 

Január 20-án, csütörtökön a református templomban 

találkozunk 1800 órakor, igét hirdet: Endreffy Máté evangélikus 

lelkész 

Január 21-én, pénteken a katolikus templomban találkozunk 

1800 órakor, igét hirdet: Sándor Zoltán református lelkipásztor 

 

Szeretetvendégséget az idei évben a járványügyi helyzet miatt 

nem tartunk. 

 „Három királyok elindulának, Aranyat, tömjént, mirhát 

osztogatának. Örvendezzünk és vigadjunk, Új királynak hálát 

adjunk! Jézusnak ajánljuk!" 

Vízkereszt vagy háromkirályok napja a karácsonyi ünnepkör 

zárónapja. Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a 4. századig ezen a 

napon ünnepelték Jézus születésnapját és az évkezdetet is. Ekkor 

emlékezik meg az egyház a napkeleti bölcsekről és Jézusnak a 

Jordán vizében történt megkeresztelkedéséről. Ez utóbbi emlékére 

kezdetben az egyház e napon szentel vizet a templomban. 

Ezzel a nappal megkezdődik a farsang. Mivel a parasztság ekkor 

ért rá szórakozni, mert a földeken éppen nem volt munka, a 

farsangi időszak alkalmat adott a vigadozásra. Amikor 

beköszöntött a tavaszi szántás-vetés időszaka, véget ért minden 

léha bolondozás, mert minden gondolkodó ember a jövő 

kenyerére figyelt s figyel ma is, aki a természet ritmusát követi. 

Ekkor bontották le a karácsonyi asztalt is, de minden morzsának 

helye volt és szerepe: a Luca-búzának egyik felét a kútba dobták, 

másik felét viszont gyógyereje miatt a jószágok ételéhez adták. 

Falun-városon hagyományosan ekkor szedik le a karácsonyfát. 

Városon nem túl dicső véget ér az addig becsben tartott fa: 

kidobálják a kuka mellé. Ez is tanít valamire, de talán akad ennél 

okosabb tanítás is. Falun elégetik, és hamuját beszórják a 

veteményeskertbe, mert még ebben az állapotában is hasznot hoz: 

javítja a talajt. Néhol a karácsonyfa lényegül át húsvétkor 

tojásfává, s csak azután dolgozzák fel. Az ünnephez sok-sok 

hiedelem és szokás kapcsolódik: Van ahol még ma is él, máshol 

örvendetes, hogy újra él a háromkirály járás, néhol még a kántálás 

is ekkor van. Legények kihegyezett bottal, nyársakkal járják a 

házakat, farsangot köszöntenek. 

A háromkirályjárás legfontosabb motívuma a csillagének: 

Háromkirályok napját, Országunk egy istápját Dicsérjük 

énekekkel, Vigadozó versekkel! Szép jel, szép csillag, Szép 

napunk támad, Szép napunk támad. Hol vagy, zsidók királya? 

Mert megjelent csillaga. Betlehembe találják, Kis Jézust 

körülállják. Szép jel, szép csillag, Szép napunk támad, Szép 

napunk támad. Királyok ajándékát: Aranyat, tömjént, mirhát 

Viszünk mi is Urunknak, Ártatlan Jézusunknak! Szép jel, szép 

csillag, Szép napunk támad, Szép napunk támad! 

Kérjük a szép Szűzanyát: Kérje értünk szent Fiát, Hogy 

békességben tartson, Ellenség, hogy ne ártson. Szép jel, szép 

csillag, Szép napunk támad, Szép napunk támad! 

E nap a házszentelés időpontja is: 

A szokás a napkeleti bölcsekhez kötődik: Gáspár, Menyhárt, 

Boldizsár megjelent Jézus jászlánál, és kifejezték imádatukat a 

kisded előtt. A házszentelésre vagy más néven KOLEDÁRA már 

Mátyás király idejéből is van adat. Napjainkra visszaszorult, de 

egyes helyeken erre az alkalomra összegyűlnek a rokonok. A 

bölcsek aranyat, tömjént és mirhát vittek Jézusnak, Az egyház 

meg a házszentelések alkalmával gyűjtött be a hívektől fát, búzát, 

lisztet, diót, tojást, almát, miegymást.  

Időjósló nap is: 

Az emberek a karácsonytól vízkeresztig tartó 12 nap időjárásából 

is jósoltak az újév időjárására nézve. Szőlőtermő vidékek 

falvaiban lesték az ereszt: megcsordul-e? Ha igen, gazdag lesz az 

évi bortermés. Ha nem, majd megcsordulhat még Vince napján! 

Vigasztalták magukat.  

Tánczos Erzsébet írása 

    forrás: internet 
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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Mondj áldást, lelkem, az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága. 

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 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 

Január 17., hétfő: 1800 Tab Január 19., szerda 800 Tab 

Január 21., péntek: 700 Tab  

Január 23., 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 

Vízkereszt avagy háromkirályok napja 
Ökumenikus imahét 


