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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). 

Mise- és szertartásrend: 

Március 27., hétfő: 18
00 

Tab - Március 28., kedd: 18
00

 Tab 

Március 29., szerda: 8
00

 Tab  -  18
00

 (előtte gyóntatás) 

Március 30., csüt.: 18
00

 Tab  -   18
00

 (előtte gyóntatás) 

Március 31., péntek:17
15

: Keresztút -  18
00

: Tab szentmise  

Április 1., szombat.: 7
00

 Tab 

Április 2., vasárnap:  

Lulla: 8
00

 – Tab: 11
00

 és 18
00

 – Bábony: 15
00

 

Április 3., hétfő: 18
00 

Tab – Április 4., kedd: 18
00

 Tab 

Április 5., szerda: 8
00

 Tab  -  Április 6., csüt.: 18
00

 Tab 

Április 7., péntek:17
15

 Keresztút  -  18
00

 – Tab Szentmise. 

Április 8., szom.: 7
00

 Tab  -  18
00

 Megyer  

Április 9., vasárnap:  

Sérsekszőlős: 8
00

 – Zala: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00

  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 

 
András még egy hosszú pillantást vetett a kilométerórára, mielőtt 

a villogó rendőrautó előtt lelassított: 120 km/h a kitáblázott 90 

helyett. Ez már a negyedik ebben a hónapban, mint oly sokszor 

máskor is. Amikor a kocsi lelassított, András lehúzódott az út 

szélére. Megállt. A rendőr kiszállt a kocsijából, és egy mappával 

a kezében előre jött. József? József a gyülekezetből? Még csak ez 

kellett! Ez rosszabb, mint a közelgő büntetés maga. A keresztyén 

rendőr épp egy saját gyülekezetéből való gyorshajtó embert 

fogott meg. Egy embert, aki egy hosszú, fárasztó és zaklatott nap 

után sietett hazafelé a munkahelyről. Szinte kiugrott az autóból, 

és ment a rendőr felé, akivel minden vasárnap találkozik a 

gyülekezetben, de eddig még soha nem látta egyenruhában. - Hát 

szia, József! Örülök, hogy látlak! Milyen érdekes, hogy itt 

találkozunk! - Szervusz, András - semmi mosoly. - Hú, de 

szigorúnak látszik a Biztos úr, éppen most kapta el a felebarátját, 

aki siet haza a feleségéhez és a gyerekeihez. - Igen, úgy tűnik: 

elkapta. - József kissé zavartan felhúzta a szemöldökét. Jó jel! - 

Nagyon húzós és hosszú napom volt ma. Asszem kissé túlléptem 

a limitet - de csak most az egyszer, he-he! András lefelé sandítva 

arrébb rúgott egy kavicsot az aszfalton. - Az asszony finom 

vacsorát készített, már nagyon vár haza. Érted, mire gondolok? - 

Tudom, mire gondolsz. És azt is tudom, hogy már kétes hírnévre 

tettél szert a körzetünkben az őrsön. Ajjaj, nem jól áll a dolog, itt 

az ideje taktikát váltani. - Mennyit mértél? - 115-öt. Volnál szíves 

visszaülni az autóba? - Várj egy kicsit. Amint megláttalak, én 

azonnal megnéztem az órát, és épp csak súrolta a 100-at. A 

hazugság kegyesnek, célravezetőnek tűnt, és "magától" jött. - 

Légy szíves, András, ülj be a kocsiba. András zavartan bemászott 

a kocsija ajtaján, és becsapta az ajtót. Bambán bámult előre a 

műszerfalra. Eltelt egy perc, kettő. Lassan, kelletlenül nyúlt az 

ablaktekerőhöz, de végül nem tekerte le az ablakot, mert látta, 

hogy József ír a mappán. Vissza a műszerfalra. Miért nem kérte 

ez a jogsimat? Bármi történjék is, az tuti, hogy 1-2 hónapig nem 

ülök ennek az embernek még a környékére sem vasárnap. Eltelt 

még 2-3 hosszú perc, majd egy kopogás az ablakon. András 

kinézett balra, József volt az, kezében egy félbehajtott 

papírdarabbal. A bűnös mintegy 3 centire lehajtotta az ablakot, 

épp csak annyira, hogy a papír beférjen. - Köszi! - András nem 

nagyon tudta leplezni a gúnyt az arcán és a hangjában. József szó 

nélkül ment vissza a rendőrautóhoz, András csak nézte a 

visszapillantóban. Felemelte a papírt: Nnna, nézzük, mennyi. 

Álljunk csak meg. Ez meg mi? Tréfa? Nem büntetőcédula, az 

biztos. András olvasni kezdett. "Kedves András! Egyszer volt 

egy kislányom, akit 6 évesen elütött egy autó. Kitalálhatod: egy 

gyorshajtó. Pénzbírság, 3 hónap a fogházban, és az illető szabad 

volt; mehetett haza magához szorítani a kislányait, mind a 

hármat. Nekem csak egy volt, és most várnom kell a 

mennyországig, amíg újra megláthatom. Ezerszer próbáltam 

megbocsátani annak az embernek, és ezerszer gondoltam, hogy 

meg is tettem. Lehet, hogy így van, de újra és újra meg kell 

tennem. Most is. Imádkozz értem, és hajts óvatosan: nekem egy 

kisfiam maradt. József " András hátranézett, és látta, hogy a 

rendőrautó megfordul, és elindul visszafelé az úton. Csak bámult 

a távolba, amíg a kocsi eltűnt. Szétesve ült a kocsiban 20 percig, 

aztán beindította a motort, elindult, és lassan, az ÚRhoz 

bűnbocsánatért esedezve hajtott hazafelé, hogy aztán otthon 

percekig szorongassa magához meglepett feleségét és gyerekeit. 

Sokszor okozhat tragédiát a figyelmetlenség, a felelőtlenség! 

Legyen körültekintőbb, lassítson! Az élet érték, egyszeri, ne 

figyelmetlenség, mulasztás miatt sérüljön, érjen véget. 

Előre hirdetem, hogy április 2-án, vasárnap országos gyűjtés lesz 

a Szentföld javára. Így adjuk majd adományainkat. 

Március 29-én, szerdán kezdődik a nagyböjti 

lelkigyakorlatunk, amely az idén két estén át tart a 18
00 

órakor kezdődő szentmise keretében, amely előtt 17
30

 órától 

gyónási alkalmat biztosítunk. A lelkigyakorlat vezetésére Bálint 

Gábor csurgói plébánost, a Veszprémi Érseki Hittudományi 

Főiskola kaposvári kihelyezett tagozatának tanárát kértem 

fel. Kérem, apostolkodjunk ez ügyben, hogy minél nagyobb 

számban együtt lehessünk, felkészülve legnagyobb ünnepünkre, a 

húsvétra.  

Nagyböjt péntekjein 17
15

 órától keresztutat járunk. Kérem, 

hogy minél többen vállaljanak el felolvasni egy-egy keresztúti 

elmélkedést, imádkozni egy stációt. Szeretettel hívom és várom a 

Testvéreket. A keresztút alatt gyónási lehetőséget biztosítunk. 

Lassan eljön az óvodai, iskolai beíratások időszaka. 

Szeretettel kérem a kedves szülőket, hogy ne feledkezzenek 

meg gyermekeik vallásos nevelésére tett ígéretükről. A 

katolikus iskolában órarend szerint zajlik a hittan oktatása, heti 

két órában. Az állami iskolában válasszák gyermekeik 

számára adott nagy lehetőséget, az órarend szerinti hit- és 

erkölcstan oktatást. 

Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a 

sekrestyében, valamint a kihelyezett perselyben. 

Szeretettel kérem a Testvéreket, jelentkezzenek Passió 

éneklésére a kántor úrnál. Nem elfelejtve, ez egy szép szolgálat, 

mert aki énekel, az kétszeresen imádkozik. 

Március 19-26-ig az előző évhez hasonlóan tartós 

élelmiszereket gyűjtünk rászoruló embertársainknak. 

Adományaikat a Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. Ha ezt 

mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a 

templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az 

irgalmas Jézus példáját követve. 

             Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Ne kockáztass! 

 

 


