
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 ezt követően 900 órától kérem az 

asszonyokat, hogy a takarításban szíveskedjenek segíteni! 

Február 2., szerda Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. 

Szentmise lesz 800 órakor, amely keretében gyertyaszentelést 

végzünk. Kérem a Testvéreket, a szentmisékre gyertyákat 

hozzanak magukkal! 

      Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Mindenható, örök Isten, egyszülött Fiadat ma emberi testünk 

valóságában mutatták be templomodban. Tisztítsd meg szívünket, 

hogy méltók legyünk egykor mi is megjelenni előtted. A mi 

Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 

Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. 

Az ünnep célja: hálát adni Istennek a megszentelt élet 

ajándékaiért, előmozdítani a hívek körében ennek az életformának 

az ismeretét és szeretetét, valamint lehetőséget adni a megszentelt 

életet élőknek, hogy tudatosuljon bennük életük szépsége és azok 

a csodák, amelyeket az Úr bennük és általuk művel az egyház és a 

világ javára. 

A magyar paraszti hagyományban a szentelt gyertya a bölcsőtől a 

koporsóig elkísérte az embert: keresztelésig az újszülött mellett 

világított; amikor a fiatal anya először ment templomba, szintén 

gyertyát vitt a kezében; gyertyát égettek a súlyos beteg mellett, 

szentelt gyertyát adtak a haldokló kezébe, hogy az ördög ne 

tudjon rajta győzedelmeskedni, körül is járták az ágyát, 

megkerekítették a testét vele, hogy mintegy elzárják a leselkedő 

gonosz elől. A gyertya fénye mutatja a haldoklónak a mennyei 

utat, füstje pedig elűzi, távol tartja a lélektől a gonoszt. A szentelt 

gyertyát a sublótban, ládafiában tartották, vagy szalaggal átkötve a 

falra helyezték, és főképpen vihar idején gyújtották meg és 

imádkoztak mellette. A szegedi táj népe úgy tartotta, ha 

szenteléskor nem alszik el a gyertya, akkor jó méztermés lesz. Ez 

utalás a gyertya viaszára. Kiszombori asszonyok a szentelésről 

hazaérve a gyertyából egy csipetnyit a kilincsre tettek, hogy 

mindig békesség legyen a háznál, és megveregették vele a 

gyümölcsfákat, hogy szépen teremjenek. Ennek a napnak idő- és 

termésjóslásai szerint a hátralévő tél negyvenes rámutatónapja. A 

naphoz fűződő időjóslás egy középkori deák szentenciát őriz, 

eszerint: ha Gyertyaszentelőkor süt a nap, hidegebb lesz, mint 

előtte volt.          forrás: internet 

Volt egyszer egy kicsi gyertya. Ez a kicsi gyertya egy kis 

házikóban lakott, a házikó pedig egy sötét erdő közepén állott. A 

házikóban egy anyuka, egy apuka és kicsi lánykájuk élt, akik 

minden este meggyújtották a gyertyát és a fénye mellett 

beszélgettek, nevettek, énekeltek. A gyertya adta az egyetlen 

szobácska fényét, mert nem volt a házban sem áram, sem lámpák, 

sem semmi egyéb más fény. Egyszer a házhoz hatalmas 

markolók, teherautók, dömperek, targoncák érkeztek. Napokon át 

ástak, földet pakoltak, pöfékeltek… és mindeközben hosszú 

kábelt fektettek le a házikóig, amiben ide vezették az áramot. A 

házban pedig konnektorokat tettek mindenhova, lámpákat 

szereltek, még egy televíziót is tettek a szobába. Amikor minden 

kész volt, este sötét lett, az anyuka felkapcsolta a házikó összes 

lámpáját. Csodálatos fény áradt el mindenhol, és a kislány nagy, 

kerek szemekkel figyelte a csodát és tapsikolt örömében. 

Mindenki boldog volt a házban, egy valakit kivéve: a kis gyertyát. 

Ez volt az első este, hogy nem gyújtották meg. Aztán teltek a 

napok és már soha nem gyújtották meg újra. Lassan mindenki el is 

felejtkezett a kis gyertyáról. Ő először csak várt-várt, remélt, de 

idővel megértette, hogy rá már nincs is szükség. Egyre szomorúbb 

lett, amíg aztán bánatában elbújt a legmélyebb fiók leghátsó 

szegletébe és ott sírdogált egész álló napon. Egy nyári este 

azonban hatalmas vihar kerekedett az erdőben. Fújt az szél, 

tördelte a fák ágait, dörgött és villámlott, és hamarosan az eső is 

eleredt. De olyan sűrűn esett, olyan felhőszakadás kerekedett, 

hogy sártengerré változott az egész erdő. Hamarosan az újonnan 

lefektetett vezetékek is átáztak, és hirtelen elment az áram a 

házikóban, a család korom sötétben maradt. Egy ideig ijedten 

ültek, a kislányt ölébe vette anyukája, az apuka pedig tapogatózni 

kezdett a kis gyertya után. Végigtapogatta a polcot, ahol régebben 

tartották a gyertyát, de nem találta sehol. Aztán végigtapogatta a 

többi polcot is, majd a szekrényeket, de ott sem volt. Már 

majdnem feladta a keresést, amikor a legmélyebb fiók leghátsó 

sarkában végre megtalálta. Elővette, lefújta róla a port és egy 

gyufa segítségével meggyújtotta… 

Barátságos, meleg fény ömlött szét a szobában, a kislány pedig 

nagy, kerek szemekkel bámulta a vékonyka, remegő narancssárga 

lángocskát. A látványától melegség járta át a szívét és már nem 

félt, kimászott anyukája öléből is. Aznap este lefekvésig 

beszélgettek, nevetgéltek, énekeltek, és rájöttek, hogy mindez már 

nagyon hiányzott az életükből. Másnap reggel aztán újra lett áram 

a kicsi házikóban, de attól a naptól fogva minden este 

lekapcsolták az összes lámpát, és a kicsi gyertya fénye mellett 

beszélgettek, nevetgéltek és énekeltek.               forrás: internet 
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Hivatali órák:   csütörtök.: 1600 - 1730 óráig 

                            szombat:     900 - 1000 óráig.    

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

Január 24., hétfő: 1800 Tab Január 26., szerda 800 Tab 

Január 28., péntek: 1800 Tab  

Január 30., vasárnap:  

800 Bábony – 930 Sérsekszőlős - Tab: 1100 és 1800 

Január 31., hétfő: 1800 Tab Február 2., szerda 800 Tab 

Február 4., péntek: 1800 Tab  

Február 6., 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. 
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A kis gyertyaláng 

Gyertyaszentelő Boldogasszony 

http://elfelejtettszavak.blogspot.hu/2014/09/megkerekit.html

