
 

   VI. évf. 6. szám                   2017. február 12.  

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: 

Február 13., hétfő: 18
00 

Tab  -  Február 14., kedd: 18
00

 Tab 

Február 15., szerda: 8
00

 Tab  -  Február 16., csüt.: 18
00

 Tab 

Február 17., péntek:18
00

 – Tab – Febr. 18., szom.: 7
00

 Tab 

Február 19., vasárnap:  

Lulla: 8
00

 – Torvaj: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00 

Február 20., hétfő: 18
00 

Tab  -  Február 21., kedd: 18
00

 Tab 

Február 22., szerda: 8
00

 Tab  -  Február 23., csüt.: 18
00

 Tab 

Február 24., péntek:18
00

 – Tab – Febr. 25., szom.: 7
00

 Tab 

Február 25., szombat: 15
00

 Megyer. 

Február 26., 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.  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Boldogok, akik Isten útján járnak,* és törvényét követik. 

Február 12-én, vasárnap 17
30

 órától kezdjük a Lourdes-i 

kilencedet. A közös imádkozásra szeretettel hívom és várom a 

Testvéreket. A lourdes-i imádság a plébániatemplomban lesz 

az esti szentmisék előtt (hétfő, kedd, csütörtök, péntek és 

vasárnap). 

Hálásan köszönöm azok munkáját, akik az egyházközségi 

bálunk szervezésében és lebonyolításában részt vettek. 

Köszönöm a nagylelkű felajánlásokat, amelyek nélkül nem 

tudtuk volna ilyen szinten megrendezni a bálunkat. Isten 

fizesse meg mindenkinek, aki bármit is tett, akár fizikálisan, akár 

imádságok által kísért és támogatott bennünket. 

Előre hirdetem, hogy február 17-én, pénteken Szent Bálint 

(Valentin) vértanú ünnepéhez kapcsolódva, 18
00

 órára 

szerelmesek miséjére hívom és várom a házaspárokat, 

jegyespárokat. Értük imádkozunk, majd a szentmise végén 

külön áldásban részesülnek és kis ajándékkal kedveskedünk 

nekik. Apostolkodjunk ez ügyben, hívjunk másokat is, hogy ez 

ne csak egy Amerikából érkezett felkapott dolog legyen, hanem 

hűségük közös ünnepe. A körülbelüli létszám miatt kérem, 

iratkozzanak fel, vagy jelentkezzenek a szentmisék előtt és 

után a sekrestyében és a plébánia elérhetőségein. 

Zarándokutat hirdetek Erdélyi körutazás a csíksomlyói 

búcsúval címmel. 6 nap 5 éjszaka félpanziós ellátással, 

idegenvezetéssel. Részletes program a faliújságon és a 

plébánia honlapján is megtalálható. Érdeklődni a plébánián 

lehet. A zarándoklat költsége 75.000 Ft. Az előleget, amely 

40.000 Ft, március 15-ig kérem befizetni a plébánián. 

Az Új Ember és a Keresztény Élet újságokat kérem, vigyék el a 

polcról. 

         Sifter Gergő plébános 

Egy őszi hideg, szeles késő délután ballagott a férfi hazafelé a 

nyirkos utcán. Magányos volt, s hideg szíve senkit sem szeretett, 

senki sem szerette. Kigyúltak már az utcai fények, s erősebben 

fújtak a fagyos szelek. Fejét lehajtva, kabátját összehúzva lépteit 

jobban megszaporázta. Kopott vaskapujához ért, zsebében kulcsát 

keresgélte. Megtalálta, elővette, ám leejtette. Morgolódva 

lehajolt, hogy a kulcsot felvegye. S akkor a kerítése tövében 

előbújó kis virágot észrevette. – Mindenhol csak gazok nőnek – 

mormogta félhangosan. A szomszéd kislány rászólt szeretettel, 

nem haragosan: - Bácsi kérem, azt a virágot neked ültettem. A 

férfi a vállát rándítva mondta:- Én ilyet nem kértem. – Azzal 

bement a fűtetlen, hideg házba. Kopott kabátját hanyagul 

ledobva, kályhájába tüzet rakva kavargott benne a kislány 

mondata. – Minek nekem virág? – mormogta. Éjszaka lett, nem 

jött álom a szemére, mindig a kislány jutott az eszébe. – Virágot 

nekem? Nekem? Nekem ültette? – Majd felkelt, a konyhájából a 

nagy kést magához vette, kiment, s a kis virágot óvatosan a 

földből kivette. A házba bevitte és gondosan elültette. Másnap 

mielőtt dolgozni ment, köszönt a virágnak. Odakinn 

mosolytalanul bólintott a kislánynak. A kislány szelíden szólt, s 

rámosolygott: - Látom, bácsi, bevitted a virágot. – Be - 

Megtanultam szeretni 

 

 

 

válaszolta, majd elballagott. Este sietett haza, mert tudta, már 

nincs egyedül, várja a kis virág, mely az ablakában ül. A virág 

napról napra cseperedett, majd narancssárga virágot hozott, a 

férfi boldog lett, hisz színével szürkeségébe napot lopott. Egy nap 

a boltba betérve, nemcsak a szokásos vacsoráját vette, hanem egy 

nagy tábla csokit is levett a polcról és a kosarába tette. Másnap 

reggel toporgott kapujában a kislányra várva. Órájára pillantott 

párszor, és várt és várt, de hiába. Este nem hazasietett, hanem 

egyenest a szomszédjához csengetett. Idős néni jött elébe. – Jó 

estét, a kislányt keresem, a szomszédból vagyok. – A kislány 

beteg lett, kórházban van – mondta a nénike, – a nagymamája 

vagyok. – A férfi elsápadt, beleremegett, majd összekapta magát 

és a kórházba sietett. – Hová, hová? – szólt a nővér. – Egy 

kislányt keresek, ma lett beteg. – Ma délután meghalt, megállt a 

pici szíve, sajnos az úr késve érkezett. Hazafelé koszorút 

köttetett, hatalmasat, színes tarka virágból. Eljött a nap! Lógó 

orral felvette fekete öltönyét, a csokit is elővette a táskájából, 

majd letépett egy szirmot a kislánytól kapott virágból. Könnyes 

szemmel lépett a parányi sírgödörhöz, a csokit és a szirmot 

beledobta. – Köszönöm – összekulcsolt kézzel, lehajtott fejjel, de 

hangosan, érthetően mondta. Hetente friss virágot vitt az 

aprócska sírhalomra. – Köszönöm – csak ezt az egy szót 

mormolta. Tavasszal a féltett, nagy gondossággal ápolt kis 

virágját magához vette, a temetőbe kivitte, azt a kislány sírjára 

könnyezve ültette. – Köszönöm! Ezt a virágot Tőled kaptam. 

Látod? Most ezt visszaadtam, és már tudom, megtanultam, mi az, 

hogy szeretni, hogy néha meg kell állni, másokkal törődni! 

         Bruno Ferrero 

Gondolat: Ön észreveszi a másoktól kapott apró figyelmességet, 

kedvességet? Tudja-e viszonozni a figyelmességet, a törődést? 

Segíteni gyermekének, unokájának leckében, feleségének 

házimunkában, férjének a megértésben, idős szüleinek és 

szomszédjának a bevásárlásban… Ne szalassza el az élet adta 

lehetőségeket a segítésre, nehogy túl késő legyen… 

Hirdetések 

 

 

Kedd (február 14.): Szent Cirill szerzetes és Szent Metód  

         püspök Európa társvédőszentjeinek ünnepe 

Ünnepek, emléknapok 

 

 


