
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. 

"Jézus Galileába találkozott Fülöppel. „Kövess engem!” – mondta 

neki." Jn 1,43 

Tegnap egy kollégám megkérdezte, hogy 2022-re mi is a célom?! 

Mit szeretnénk ebben az új évben megvalósítani?  

Nem tudom, hogy Fülöpnek mi volt a célja Kr.u. 33-ban. De nem 

is az a lényeges, hanem az, hogy Fülöp minden dolgát, álmát 

félretéve követte Jézust! A gazdag ifjú régi könyvekből, a 

próféták tanításából próbálja kiolvasni azt, hogy ő mit is kell 

tegyen, hogyan is kell éljen, gondolom, hogy sikerült is neki egy 

tisztességes életcélt megfogalmazni, egy becsületes életútra 

ráállni. Aztán amikor találkozott Jézussal, kissé hencegve 

bemutatkozik, sőt nekem úgy tűnik, hogy szívesen bevonta volna 

még a Mestert is a maga - valószínű, hogy tisztességes - terveibe, 

életébe. Jézus megkedveli ezt a fiatalembert, párbeszédbe 

elegyedik vele és meghívja őt is, akárcsak Fülöpöt. Hagyd itt 

mindenedet és kövess engem! Fülöp követi Jézust, a gazdag ifjú 

hátat fordít Jézusnak és szomorúan elmegy. Mindkettőjüknek 

megvoltak a maguk tervei, elképzelései a jövőről, Fülöp 

rugalmasan elenged mindent és igent mond, a gazdag ifjú 

mereven továbbmegy a megkezdett úton, nem nyitott a 

párbeszédre. A gazdag ifjú neve nem maradt fenn, tiszteletére 

nem épültek templomok, utána Jézus szomorúan néz, mert a 

Mester szavai szerint még az örök élete is veszélyben van. Fülöp 

apostol mindannyiunk számára példakép, Isten szentje, tiszteletére 

templomok épülnek. Két ember, két életút, az egyik a saját 

elképzelései, tervei szerint éli jószándékkal az életét, a másik 

meghallja Krisztus hívószavát, és a maga terveit, életét feladva 

lépésről - lépésre követi Krisztust. 

A fentiek fényében nekem, nekünk 2022-re egyetlen célunk lehet, 

figyelni, hallgatni az élő Isten szavára. Jézus példájára mi is csak 

azt mondhatjuk, hogy a mindennapi eledelünk teljesíteni Isten 

akaratát. Ezért is fontos, hogy állapotbeli kötelességeinket 

teljesítve figyeljünk Teremtő Istenünkre, és napról - napra 

rugalmasan, alázattal váltsuk valóra az Ő szent akaratát! 

Szakítsunk időt az imádságra, fürkésszük bizalommal Isten 

szavát! Legyünk Fülöpök és ne gazdag ifjak!! 

Csaba t.            forrás: internet 

Jézus így szól hozzánk: 

Jöjj a kereszthez gyermekem, ha bánat súlya nyom, Jöjj, itt 

elcsendesül a sajgó fájdalom. Ne fogja el lelked a néma 

csüggedés, Tanuld meg Tőlem, mi a szenvedés. 

Az én szívem a kereszten teérted is vérzett, Cserébe nem kérek 

mást, csak szeretetet. Szeress és ajánld fel Nekem imádat, Vedd 

fel a keresztet és kövesd útjaimat. 

A szenvedés tüzében én megtisztítom lelked, A szenvedéstől ne 

félj, én segítek neked. A szenvedések szárnyán bátran repülj 

felém, Ha már elfáradtál, kapaszkodjál belém. 

Ne félj, nem hagylak el, csak te se hagyj el engem, Elrejtett 

könnyeid drágakövek nekem. Ha végig hű leszel, koronádra 

teszem, Így fogadd el Tőlem súlyos keresztedet. 

Segíts megmenteni a bűnös lelkeket. gyermekem, te értsd meg, 

mit a világ nem ért: 

Hogy drága kincs Velem szenvedni a lelkekért! 

Jöjj Hozzám gyakrabban, mert Én mindig várlak, Ne félj, csak 

küzdj bátram, Én téged megáldlak. 

Indulj hát utadra küzdeni, szenvedni, De naponta jöjj Hozzám erőt 

meríteni. Szívemnek ajtaján – ha nem szűnsz meg zörgetni – 

Édesatyám fog majd téged beengedni! Ámen 

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

Zsoltár: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit. 

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 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 

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 

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 

Kövess engem 
Ökumenikus imahét 


