
 

III. évf. 34. szám                2014. augusztus 24. 

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       7 óra 

Csütörtök:    Tab     18 óra 

Péntek:         Tab     18 óra 

Szombat:      Tab       7 óra 

                      Megyer        18 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) 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Imacsoport: 2014. szeptember 2., 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 

Rövidesen megkezdődik az új tanév, és ezzel együtt a hitoktatás 

is iskoláinkban. Kérjük a kedves szülőket, hogy ne 

feledkezzenek meg gyermekeik vallásos nevelésére tett 

ígéretükről, és engedjék, hogy a világi tanulmányok mellett a 

hittanórákon és a vasárnapi szentmiséken Istent és az ő tanítását 

megismerjék. Jelentkezni az iskolákban a hitoktatóknál lehet! 

Előre hirdetem, hogy megyeri templom búcsúját 

(Kisboldogasszony) szeptember 7-én, vasárnap tartjuk a 9
30

 

órakor kezdődő szentmise keretében, ezért a zalai templomban 

a vasárnapi szentmise csak ezen alkalommal délután 2 órakor 

kezdődik! 

      Sifter Gergő plébános 

 

Zsoltár: Örökké tart, Uram a te irgalmad * ne vesd meg kezed alkotásait! 

Hirdetések 

 

 

Szerda (augusztus 27.):  Szent Mónika emléknapja 

Csütörtök (augusztus 28.):  Szent Ágoston püspök és  

    egyháztanító emléknapja 

Péntek (augusztus 29.):  Keresztelő Szent János 

vértanúságának emléknapja 

 

 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 A bárányka alig jött a világra, észrevette, hogy az állatok között ő 

a leggyengébb. Állandóan torkában dobogott a szíve. Nagyon félt, 

hogy valami vadállat megtámadja. Nem tudta, hogyan fog 

megmenekülni.  

Elmesélte bánatát a Teremtőnek.  

Szeretnél kapni valamit, hogy megmenekülj? - kérdezte jóságosan 

a Teremtő.  

- Igen, jó lenne - volt a válasz.  

- Megfelelne egy pár erős agyar?  

- Akkor a friss füvet biztosan nem tudnám leharapni.  

- Akkor két hegyes szarv, talán?  

- Az sem, mert biztosan rosszra használnám őket.  

- Vagy olyan méregfog, mint a kígyóé, hogy mérget marjál az 

ellenfél testébe?  

- Szó sem lehet róla. Engem is gyűlölne mindenki.  

- Talán akkor két erős pata?  

- Az sem kell, mert lónak néznének.  

- De mégis, valami csak kellene, hogy megsebezd, aki meg akar 

támadni?  

- Megsebezni, én? Arra nem lennék képes. Inkább maradok 

olyannak, amilyen vagyok.  

Elfelejtettük, hogy bizonyos fokig olyanok vagyunk, mint a 

védtelen állatok, éles fogak vagy karom nélkül, minden 

támadásnak kiszolgáltatva.  

Nem a ravaszság ment meg, hanem az áldozat: a képesség, hogy 

másokat szeressünk vagy helyet engedjünk mások szeretetének.  

Nem a mi keménységünk ad az éjszakának langyos meleget, 

hanem mások óhaja, hogy fel tudjanak melegedni. Az ember igazi 

ereje a gyengédsége. 

      forrás: internet 

A bárány 

 látni! 

Sikerül nekünk mindig jónak lennünk? Dehogy sikerül! Olykor 

talán igen. De mi már tudjuk, hogy keresztyénnek lenni azt jelenti,  

hogy állandóan újra kezdhetünk és újra is kell kezdenünk. Ha  

keresztyénnek, tanítványnak vallom magam, akkor szüntelenül 

újra kell kezdenem a küzdelmet a bennem lakó gonosszal, a 

bűnnel, és önmagammal is. Újrakezdeni: minden este 

bocsánatkéréssel lefeküdni, és minden reggel hálaadással felkelni. 

Ma is elölről kezdhetem!  

Istennek Szentlelke, könyörülj rajtam, hogy ma is tudjam: az első 

reakcióm rossz lesz, és kilencszer rossz lehet - de legalább 

tizedikre legyen jó! S amikor tizedikre sikerülni fog, akkor már 

egyértelműen tudni fogom, hogy ez aztán minden volt, csak nem 

én, hanem Isten Szentlelke! Mert tudom, az első mozdulat az 

elutasítás lett volna, vagy hogy valami kacskaringósat mondjak, 

becsapjam az ajtót, nagyot kiáltsak... - És akkor egy nagyon 

mélyet lélegzel, és nem mondod, nem teszed, nem csinálod; de ez 

nem tőled van! Ez a tanítványi jóság. Nincs mire beképzeltnek 

lenni! 

                Gyökössy Endre: Hét MIÉRT 

Kedves Atyánk! 

Köszönjük Neked, hogy mi mindenek ellenére boldog emberek 

lehetünk, olyan boldogok, mint a zsoltáros, aki lehetett nagyon 

szegény, talán éhes is volt, de volt Istene, és ezért sokszor leírja 

zsoltárában, hogy ő boldog. Mert bízhat Benned, mert Te vagy az 

ő erőssége, mert a Te házadban lakozhat. Áldunk Téged, hogy 

bízhatunk benned, mi, megbízhatatlan emberek. És erősségünk 

vagy nekünk, akik olyanok vagyunk, mint a megrepedt nádszál és 

a pislogó gyertyabél, nem oltasz el és nem fújsz el bennünket. 

Köszöntünk Téged, jelenlévő Jézusunk, dicséret, dicsőség, hála 

legyen Neked, hogy bármi történjék, nekünk Te vagy a mi Urunk, 

Krisztusunk.  

Ámen.             Gyökössy Endre: Szeress mégis! 

 

Újra és újra újrakezdhetem! 

 látni! 


