
 

IV. évf. 32. szám                 2015. augusztus 9.  

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

Hivatali órák:  csütörtök: 16
00

 - 17
30

 óráig. 

                          szombat:    9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Keresztelés:     szombat    10
00

 óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       7
00

 óra 

Csütörtök, péntek:   Tab     18
00 

óra 

Szombat:             Tab       7
00

 óra 

Páratlan héten szombaton:      Megyer    18
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páros héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

Zala:                 9
30

 óra 

Páratlan héten vasárnap: Lulla                 8
00

 óra 

   Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap: Bábony     15
00

 óra  

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr. 

 

 

 

 

 

Egyszer egy pletykás asszony megtért. Elment plébánosához és az 

Úr előtt megvallotta bűneit. 

- Hogyan tehetném jóvá, amit elkövettem? Mit tegyek? 

Adjon tanácsot! 

- Fogjon egy kispárnát, bontsa fel és minden ember ajtaja elé, akit 

megpletykált, tegyen egy tollat! - tanácsolta az atya. 

Az asszony furcsállta a tanácsot nagyon, de mivel bűnbánata igazi 

volt, megtette. Ment vissza nagy örömmel: 

- Kitettem a tollakat! 

- Most menjen el mindenhová és szedje össze őket! - mondta az 

atya. 

Az asszony nagyra nyitotta a szemét a csodálkozástól, de nem 

szólt semmit. Elindult, hogy összeszedje a tollakat... Másnap 

szomorúan jött vissza: 

- Plébános atya! Egyetlen tollat sem találtam! Elfújta a szél... 

- Látja, kedvesem, ilyen a pletyka is! Kimondja az ember, de 

azután már visszavenni nem tudja! Kérjen bocsánatot a közösség 

előtt is és többé ne hordjon híreket! 

Az asszony megfogadta ezt a tanácsot is és az Úr áldott gyermeke 

lett. Az elvesztett bizalmat is visszakapta egy idő után a 

testvérektől, mert nyelvét csak bátorításra használta azután. 

forrás: internet - Laudetur 

 

Augusztus 9-én, vasárnap a sérsekszőlősi, a zalai és a 

plébániatemplom felújítására és szépítésére adjuk adományainkat. 

Augusztus 14-én, pénteken, az előző évekhez hasonlóan 

virrasztást tartunk Tabon a templomban, hazánkért. 20
00

 

órakor szentmise, majd Szentségkitétel, éjfélkor pedig szentségi 

áldással Szentségeltétel. Szeretettel hívom és várom a testvéreket, 

nem csak a Rózsafüzér társulat tagjait. Hiszen van miért és 

ki(k)ért imádkoznunk.  

Augusztus 15-én, szombaton, Szűz Mária mennybevételének 

főünnepe lesz, ismert nevén Nagyboldogasszony napja. 
PARANCSOLT ÜNNEP, A SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL 

BŰN TERHE ALATT KÖTELEZŐ! Olyan parancsolt ünnepünk, 

amely nem munkaszüneti napra esik. Most kell megmutatnunk, 

mennyire vagyunk katolikusok. Úgy intézzük dolgainkat, hogy 

a munka mellett is családunk minden tagja részt tudjon venni 

vagy a 11
00

 vagy a 18
00 

órakor kezdődő szentmisén. Ezen a 

napon a 7
00

 órakor kezdődő szentmise elmarad. 

Augusztus 16-án, vasárnap ünnepeljük a torvaji templom 

búcsúját a 9
30

 órakor kezdődő szentmise keretében. Szokott 

feltételekkel teljes búcsú nyerhető! Szeretettel hívom és várom a 

Testvéreket! 

Augusztus 20-án, csütörtökön, államalapító Szent István 

királyunk ünnepe van. Lullán 8
30

 órakor tartjuk a szentmisét 

kenyérszenteléssel. Tabon, az ünnepség után 10
00

 órakor 

kezdődik az ünnepi szentmise a város főterén (jó idő esetén), 

amelynek végén a testvéregyházak képviselőivel együtt 

megáldjuk az új kenyeret. Szeretettel hívom és várom a 

testvéreket e szép ünnepre. Ezen a napon este nem lesz 

szentmise! 

         Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Hétfő (augusztus 10.):      Szent Lőrinc diakónus  

     és vértanú ünnepe 

Kedd (augusztus 11.):      Szent Klára szűz emléknapja 

Csütörtök (augusztus 13.):      Boldog XI. Ince pápa emléknapja 

Péntek (augusztus 14.)      Szent Maximilián Mária Kolbe 

         áldozópap és vértanú emléknapja 

Szombat (augusztus 15.):      Szűz Mária mennybevétele 

     Nagyboldogassszony - főünnep 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

A pletyka 

 

 

Hozzád futok bánatommal, Boldogasszony, édes: 

Méltatlanná lettem újra szent Fiad nevéhez. 

Lelkemet a bűn mardossa, nincs megpihenésem: 

Bűnbánóknak édesanyja, vezess át a vészen! 

  

Megfogom a két kezedet és el nem bocsátom: 

Hiszen nincsen más menekvés ezen a világon. 

A tékozlót fogadd megint vissza kegyeidbe 

S bánatában megfürösztve a mennyekbe vidd be! 

  

Állíts Isten országában utolsónak engem: 

Hogy Fiadnak egy mosolya bennem földerengjen. 

S én örökre zengni fogom Isten dicsőségét, 

Ki Általad visszaadta szívemnek a békét. 

Hozzád futok bánatommal 

 

Gondolkodj pozitívan! 

A másokról való rosszindulatú pletykával nem csak másoknak, 

de magunknak is árthatunk, mert önértékelési hibákhoz vezethet. 

A negatív gondolatok száműzése lelki egészséghez vezet. 

        Ferenc pápa 

Jó tanács 

 


