
 

   V. évf. 47. szám                 2016. november 27.  

Tabi Öröm-Hírmondó 

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.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő.:  :       Tab       6
00

 óra (rorátés) 

Kedd.:        Tab       6
00 

óra (rorátés) 

Szerda:               Tab       8
00

 óra  

Csütörtök:       Tab       6
00 

óra  (rorátés)   

Péntek:        Tab     18
00

 óra  

Szombat:             Tab       6
00

 óra  (rorátés) 

Páratlan héten szombaton:      Megyer    15
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  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk. 

Adventi időben a szentmisék rendje a következőképpen 

változik. Hétfőn 6
00 

óra (rorátés szentmise), kedden 6
00

 óra 

(rorátés szentmise), szerda 8
00

 óra, csütörtökön 6
00

 óra (rorátés 

szentmise), pénteken 18
00 

óra, és szombaton 6
00

 órakor (rorátés 

szentmise). 

November 27-én, vasárnap tartjuk az adventi vásárunkat, 10
00

 

órától - 12
30

 óráig. Jó idő esetén a templomkertben, ha az idő 

nem engedi, akkor a katolikus iskola aulájában. December 19-

én, hétfőn a város főterén 15
00

 - 20
00

 óráig. Hálásan köszönöm 

minden jó szándékú ember adományát és a kezek munkáját. 

A Jó Isten áldja meg őket. 

Advent minden szombatján 16
30

 órától a város főterén 

ökumenikus gyertyagyújtás lesz. 

Szeretettel közlöm a Kedves Testvérekkel, akik az idei évben 

még nem rendezték az egyházi hozzájárulásukat, ezt 

megtehetik a szentmisék előtt és után a sekrestyében, illetve a 

plébánián hivatali időben. 

Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, illetve 

Keresztény Élet újságokat előfizetni, szíveskedjenek jelezni a 

sekrestyében vagy a plébánián.  

Adventi zenei áhítatok lesznek a testvéregyházakkal együtt 

szombatonként délután 17
00

 órától a templomokban. A 

második alkalomra december 3-án, szombaton kerül sor az 

evangélikus templomban, a Hárfás zenekar 

közreműködésével. Adventi gondolatok hirdetésére engem kértek 

fel. Tiszteljük meg egymást, úgy intézzük, hogy ezen 

alkalmakkor részt tudjunk venni! 

Előre hirdetem, hogy december 5-én, hétfőn Tabon tartjuk a 

fiatal papok találkozóját. 11
00

 órakor kezdődik az ünnepi 

szentmise. Ez a nap lesz egyben a katolikus iskola lelkinapja is 

karácsonyra készülve. Kérem a Testvéreket, akinek van 

lehetősége egy kis süteménnyel, illetve rágcsálnivalóval 

szíveskedjenek segíteni, hogy az atyákat méltó módon 

vendégül láthassuk, amelyet előre is hálásan köszönök. 

Templomunk karácsony előtti nagytakarítása december 10-

én, szombaton lesz 13
30

 órai kezdettel. Nagyon kérem, hogy 

aki tud, segítsen. 

Karácsonyi virágokra szánt adományaikat köszönettel 

fogadjuk a kihelyezett perselyben, vagy a sekrestyében! 

Előre hirdetem, hogy december 6-án, kedden Sérsekszőlősön 

16
30

órától gyóntatás, 17
00

 órakor szentmise lesz. Zalán 18
00

 

órától gyóntatás, majd 18
30

 órai kezdettel szentmise lesz. Ez az 

egy alkalom lesz a szentgyónásra ezekben a falvakban 

karácsonyig, kérem, hogy így készüljünk lélekben is 

karácsony szent ünnepére. 

              Sifter Gergő plébános 

 

Szerda (november 30.): Szent András apostol ünnepe 

András, Simon Péter testvére is galileai halász volt. Ismerte a 

megélhetésért folytatott mindennapi küzdelmet, a természet 

elemeinek való kiszolgáltatottságot, és erős vágy élt benne az igaz 

Isten iránt. Keresztelő János tanítványaként az elsők között látta 

meg az Urat. Pétert is András vezette Jézushoz. A hagyomány 

szerint ő evangelizálta Közép-Ázsia nomád népeit, a szkítákat. 

Görögországban, Patrasz szigetén feszítették keresztre. 

Szombat (december 3.): Xavéri Szent Ferenc áldozópap 

   emléknapja 

Egy fiatalember egymagában ült az autóbuszon. Kitekintett az 

ablakon. Alig múlt húsz éves, csinos, finom arcvonású fiú volt. 

Egy nő ült le a mellette lévő ülésre. Miután kicsit kedvesen 

elbeszélgettek a meleg tavaszias időről, a fiú váratlanul így szólt: 

– Két évig börtönben voltam. Ezen a héten szabadultam, éppen 

úton vagyok hazafelé. Áradt a szó belőle, miközben mesélte, 

hogy egy szegény, de becsületes családban nőtt fel, és az a 

bűntett, amit elkövetett, mekkora szégyent és fájdalmat okozott 

szeretteinek, akiktől a két év alatt semmi hírt nem kapott. Tudta, 

hogy szülei túl szegények ahhoz, hogy vállalják az utat és 

meglátogassák őt a börtönben. És azt is tudta, hogy túl 

tudatlannak érzik magukat ahhoz, hogy levelet írjanak neki. 

Mivel választ nem kapott, nem írt nekik többet. Szabadulása előtt 

három héttel tett egy utolsó, reménytelen próbálkozást, hogy 

kapcsolatba lépjen velük. Bocsánatukért könyörgött, amiért 

csalódást okozott nekik. Miután kiengedték, felszállt az első 

buszra, ami éppen a házuk előtt haladt el… Ott, ahol 

felnevelkedett és ahol még most is élnek szülei. Szüleinek 

megírta, hogy ha megbocsátanak, egy jelet kér tőlük. Olyant, 

melyet jól lát az autóbuszból… Ha még visszafogadnák őt, 

kössenek egy fehér szalagot a kert almafájára. Ha nem látja ezt a 

jelet, nem száll le az autóbuszról, és örökre eltávozik életükből. 

Az úti célhoz közeledve a fiút egyre nagyobb nyugtalanság 

töltötte el. Nem mert kinézni az ablakon. Biztos volt benne, hogy 

az almafán nem fogja meglátni a szalagot. Útitársa végighallgatta 

történetét, majd udvariasan megkérte a fiút: – Cseréljünk helyet! 

Majd én figyelek az ablakból. Alig néhány ház előtt haladt el az 

autóbusz, amikor a nő meglátta az almafát.  

Könnyeivel küszködve kedvesen megérintette a fiatalember 

vállát: – Nézze! Nézze! Az egész fát szalagok borítják. 

Állatokhoz hasonlítunk, amikor ölünk.  

Emberekhez hasonlítunk, amikor ítélünk.  

Istenhez hasonlítunk, amikor megbocsátunk. 

            Bruno Ferrero nyomán 

Hirdetések 

 

 

Ünnepek és emléknapok 

 

 

A jel 

 

 


