
 

   V. évf. 52. szám                       2017. január 1.  

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.
 
   

Keresztelés:       szombat: 10
00

 órakor 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise és szertartásrend: 

Január 2., hétfő: 18
00 

Tab  -  Január 3., kedd: 18
00

 Tab 

Január 4., szerda: 8
00

 Tab  -  Január 5., csüt.: 18
00

 Tab 

Január 6., péntek: 8
00

 és 18
00

 – Tab 

Január 7., szombat: 7
00

 – Tab – 15
00

 Megyer 

Január 8., vasárnap:  

Lulla 8
00 

- Torvaj 9
30

 – Tab: 11
00

 és 18
00

  

Január 9., hétfő: 18
00 

Tab  -  Január 10., kedd: 18
00

 Tab 

Január 11., szerda: 8
00

 Tab  -  Január 12., csüt.: 18
00

 Tab 

Január 13., péntek:18
00

 – Tab – Január14., szombat: 7
00

 – Tab 

Január 15., vasárnap:  

Sérsekszőlős 8
00 

- Zala 9
30

 – Tab: 11
00

 és 18
00

  

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:        

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

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Könyörüljön rajtunk az Isten, * és áldjon meg minket. 

Szörnyű vihar kerekedett a tenger felett. Jeges szél hasított végig a 

vízen, hatalmas hullámok keletkeztek, amelyek kalapácsütésszerű 

zajjal ütődtek neki a partnak. Úgy tűnt, mintha acéleke szántotta 

volna föl a tenger fenekét, összekaszabolva a tengerfenék kisebb 

lakóit, rákféléket, puhatestűeket, tíz méterre a tenger felszínétől. 

Amikor a vihar, olyan gyorsan, mint ahogyan érkezett, elmúlt, a 

tenger nyugodtan visszahúzódott. A partot sár borította, amelyben 

ezernyi tengeri csillag vívta haláltusáját. .Annyian voltak, hogy az 

egész tengerpart rózsaszínné változott. Sok-sok ember futott a 

partra, hogy megnézze az eseményt. Forgatócsoportok is érkeztek, 

hogy lefilmezzék a tengeri csillagokat, amelyek szinte 

haldokoltak. Az emberek között ott volt egy kisfiú is, aki, 

miközben az apja kezét szorította, szomorúan nézte a kis tengeri 

csillagokat. Mindenki ott állt és nézett, és senki nem tett semmit. 

A kisfiú hirtelen elengedte az apja kezét, levette a zokniját és a 

cipőjét és a vízpartra futott. Lehajolt és felmarkolt három 

csillagot, majd rohanvást a vízbe dobta őket. Ezt többször is 

megismételte. Egy cementállványon álló férfi odakiáltott a 

kisfiúnak: - Mit csinálsz, te gyerek? - Visszadobom a tengerbe a 

csillagokat. Ha nem tenném, elpusztulnának mind, itt a parton – 

válaszolta a gyerek anélkül, hogy abbahagyta volna az ide-oda 

futást. - De több ezer tengeri csillagot úgysem tudsz megmenteni. 

Túl sok ez neked! – kiáltotta a férfi. – És ez a part rettentő hosszú! 

Nem tudod megváltoztatni a dolgokat! A gyerek elmosolyodott, 

lehajolt egy újabb csillagért, s ahogy elhajította, be a tengerbe, így 

válaszolt: - De ennek az egynek a sorsát itt biztosan 

megváltoztattam! A férfi elgondolkodott egy pillanatra, aztán 

lehajolt, levette a zokniját és a harisnyáját és lement a partra. Ő is 

elkezdte összeszedni és visszadobálni a csillagokat a tengerbe. 

Rögtön utána lejött két lány is, így már négyen dobálták a 

csillagokat a vízbe. Néhány perccel később már ötvenen voltak, 

aztán százan, kétszázan, ezren, akik mind a csillagokat dobálták 

vissza a vízbe. Így mindegyik megmenekült. 

Ahhoz, hogy megváltoztassuk a világot, elég, hogy valaki, akár a 

legkisebb is, vegye a bátorságot és elkezdje. 
                 Bruno Ferrero gyűjteményéből 

Hétfő (január 2.):  Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent 

              Gergely püspökök és egyháztanítók emléknapja 

Péntek (január 6.): Urunk megjelenése – VÍZKERESZT 

   PARANCSOLT ÜNNEP 

Január 1-je, vasárnap első vasárnap, az esti szentmise előtt 

17
00 

órától szentségimádást tartunk, Magyarország és 

egyházmegyénk és egyházközségünk lelki megújulásáért. 

Január 6-án, pénteken Urunk megjelenésének főünnepe van. 

PARANCSOLT ÜNNEP, a szentmisén való részvétel bűn terhe 

alatt kötelező. Szentmise lesz a plébániatemplomban 8
00

 és 18
00

 

órai kezdettel. 

Egyházközségünkben megrendezzük a IV. Egyházi bálunkat. 

A bál bevételét templomaink felújítására ajánljuk fel, 

természetesen a községekből és a plébániatemplomból érkezettek 

arányában. A bál időpontja február 4., helye az 

önkormányzati iskola ebédlője. Nagyon szépen köszönjük az 

érdeklődést! Örömmel közöljük, hogy minden jegy elkelt, és 

ez által is támogatták már templomainkat. A szép 

dekorációról, a finom vacsoráról és a jó zenéről 

gondoskodunk. Sok szeretettel várunk mindenkit. 

Találkozzunk majd a bál előtt a 18
00

 órakor kezdődő 

szentmisén! 

A Keresztény Élet újság ára 9360 Ft/év, az Új Ember újság ára 

12400 Ft/év és az Adoremus 7080 Ft/év. Kérem, akik 

feliratkoztak, hogy a jövő évre is szeretnének előfizetni, az 

éves díjat fizessék be a sekrestyében január 29-ig.  

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. 

           Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Ünnepek és emléknapok 

 

 

A tengeri csillagok 

 

 

Vegyél 12 hónapot. 

Csendesen tisztítsd meg a keserűségtől, 

kicsinyességtől, félelemtől és haragtól. 

Azután oszd fel a hónapokat 30, 31 napra. 

Minden napot készíts el 1 rész munkából, 

3 rész jóakaratból és egy gyűszűnyi derűből. 

Mindehhez adj 3 evőkanál optimizmust, 

1 csipetnyi iróniát, egy késhegynyi tapintatosságot. 

A kapott masszát bőven öntsd le szeretettel. 

A kész ételt mindig díszítsd 

apró figyelmességgel, és 

tálald mosolygó arccal! 

Áldott, békés , boldog új évet kívánunk mindenkinek! 

Újévi recept 

 

 


