
 

III. évf. 5. szám                       2014. február  2. 

Tabi Öröm-Hírmondó 

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

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06- 84/ 321- 808 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 

Hivatali órák: csütörtök: 16 - 17
30

 

                         szombat:     9 – 10 

Keresztelés:     szombat:  10 óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő:           Tab     18 óra 

Kedd:           Tab     18 óra 

Szerda:         Tab       8 óra 

Csütörtök:    Tab     18 óra 

Péntek:         Tab     18 óra 

Szombat:      Tab       7 óra 

                      Megyer        15 óra   (kéthetente) 

Vasárnap:    Lulla vagy Sérsekszőlős:     8 óra 

                      Tab:                                     11 óra és 18 óra 

                      Torvaj vagy Zala:               9
30

 óra 

         Bábony           15 óra (első vasárnap) 

Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:        

06- 84- 310- 484 (Siófok)    06- 82- 512- 394 (Kaposvár) 

                                              06- 82- 318- 915 (Kaposvár) 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében. 

Imacsoport: 2014. február 4., kedd 18
30

 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab 

8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808 

www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Vasárnap Urunk Bemutatásának (Gyertyaszentelő 

Boldogasszony) ünnepe van. 15 órakor Bábonyban lesz 

szentmise, 17 órától szentségimádást tartunk magyar 

nemzetünk, egyházmegyénk, egyházközségünk lelki 

megújulásáért. 18 órakor pedig szentmise lesz. 

Február 2-án, vasárnap a sérsekszőlősi és a zalai templomok 

szépítésére adjuk adományainkat, amelyet a Jó Isten fizessen 

vissza mindenkinek bőkezű ajándékai által. 

Február 9-én, vasárnap a lullai, a torvaji és a tabi templomok 

felújítására adjuk adományainkat,szombaton  pedig Megyeren. 

Február 3-án, hétfőn Szent Balázs püspök és vértanú 

ünnepe lesz. Az esti szentmise keretében és vasárnap minden 

szentmisén Balázs-áldásban részesítjük a Testvéreket. Szent 

Balázs püspök és vértanú közbenjárását kérjük a torok és minden 

egyéb más betegségben. 

Egyházközségeinknek az idei évben először, de 

hagyományteremtő céllal bált szervezünk. A bál bevételét 

templomaink felújítására ajánljuk fel. A bál időpontja február 

15-e, helye az Önkormányzati Iskola ebédlője. A belépő ára 

3000Ft/fő, amely tartalmazza a vacsora árát is. Támogatói 

jegy is vásárolható 1500Ft/ fő áron. Jegyek kaphatók január 

30-ig a fíliákban az egyházközségi képviselőknél, illetve 

Hajduné Kocza Veránál a bútorboltban, valamint a 

sekrestyében és a plébánián.  

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. 

Új Ember és a Keresztény Élet újságokat vigyük el az újságos 

polcról. 

                 Sifter Gergő plébános 

 

Zsoltár: Boldogok, akik lelkükben szegények: * övék a mennyek országa. 

Egy fiatal nő várakozott egy nagy repülőtéren, hogy 

felszállhasson a repülőgépre. Mivel több órát kellet várnia, 

eldöntötte, hogy vásárol egy jó könyvet. A könyv mellé vásárolt 

egy csomag süteményt is. Leült a váróteremben egy padra, 

pihenni és olvasni kezdett. A pad másik oldalán, ahol a 

süteményes csomag volt, egy férfi kezdte az újságját olvasni. 

Ahogy a hölgy elvette az első sütit, ugyanazt csinálta a férfi is. A 

hölgyet nagyon ingerelte ez a magatartás, de nem szólt, csak 

gondolta:  

„Milyen pofátlanság, kedvemre pofon ütném!”  

Minden elvett süti után a férfi is elvett egyet. Ez nagyon dühbe 

hozta, de nem akart jelenetet csinálni. Az utolsó sütinél ezt 

gondolta:  

„Na most mit csinál ez a pofátlan élősködő?”  

A férfi megfogta az utolsó sütit, kettétörte, és odanyújtotta a felét 

neki. - Ah, a jóból is megárt a sok! Magán kívül volt a hölgy! 

Villámgyorsan fogta a könyvét, a csomagját és kirohant, a 

felszállópálya felé. Ahogy leült a repülőgépen a helyére, kinyitotta 

a kézitáskáját, hogy kivegye az olvasószemüvegét, és legnagyobb 

meglepetésére akkor veszi észre a süteményes tasakját egészben 

és érintetlenül.  

Egyszerűen pocsékul érezte magát. 

Rájött a tévedésére. Teljesen elfelejtette, hogy a süteményes 

tasakját a kézitáskájába tette. A férfi megosztotta vele a 

süteményét minden félelem és minden rosszérzés, rosszindulat 

nélkül. Lesokkolva emlékezett, hogy miket gondolt, hogyan nem 

osztotta volna meg a süteményét az ismeretlennel. És most már 

nincs alkalma, hogy tisztázza a helyzetet, hogy bocsánatot kérjen.  

Létezik pár dolog, amelyeket nem vagyunk képesek 

visszahozni…  

Hirdetések 

 

 

Hétfő (február 3.): Szent Balázs püspök és vértanú 

Közkedvelt orvos volt az Örményországbeli Szebasztéban, a 

harmadik század végén. A nép követelésére elvállalta, hogy 

püspökké válasszák, Isten rendelésének tekintette ezt. Ettől kezdve 

nem csak a testet, de most már a lelkeket is gyógyította. Üldözni 

kezdték újra a keresztényeket, főleg vezetőiket. Hívei tanácsára 

egy környékbeli barlangban rejtőzött el. Itt keresték fel őt titokban 

a bizalmasai, akik élelemmel is ellátták. Véletlenül akadtak 

rejtekhelyére, és a katonaság a városba vitte. Ekkor egy gyermek 

életét megmentette, akinek a torkán egy szálka megakadt. Nem 

volt hajlandó sem a római isteneket tisztelni, sem áldozatot 

bemutatni nekik, ezért szenvedett vértanúságot. Szörnyű kínzások 

után lefejezték. Az Egyház minden torokbaj ellen közbenjáróként 

tiszteli, és a Balázs-áldás szentelményével kéri közbenjárását. A 

14 segítő szent közé is számítják. Példája: Mindég azt tedd, ami 

akkor az állapotbeli kötelességed! 

Szerda (február 5.): Szent Ágota szűz és vértanú 

Csütörtök (február 6.): Miki Szent Pál és társai,japán vértanúk 

Tévedés 
ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 

 


