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Tabi Öröm-Hírmondó 

tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 
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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

 – órától.  

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise- és szertartásrend: 

Május 22., hétfő:  18
00 

 Tab  -  Május 23., kedd: 18
00

 Tab 

Május 24., szerda: 8
00

 Tab  -  Május 25., csüt.: 18
00

 Tab 

Május 26., péntek: 18
00

 Tab 

Május 27., szombat: 7
00

 Tab  -  16
00

 – Tab Bérmálás 

Május 28., vasárnap: Lulla: 8
00

  -  Tab: 11
00

 és 18
00

  

Május 29., hétfő:  18
00 

 Tab  -  Május 30., kedd: 18
00

 Tab 

Május 31., szerda: 8
00

 Tab  -  Június 1., csüt.: 18
00

 Tab 

Június 2., péntek: 18
00

 Tab 

Június 3., szombat: 7
00

 Tab 

Június 4., Pünkösdvasárnap:  

Sérsekszőlős: 8
00

 – Zala: 9
30

 - Tab 11
00

 és 18
00 

  -  15
00 

Bábony 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Minden föld Istent dicsérje! 

 

Nem tudom, miért tettem. Talán az idegességem miatt, talán 

azért, mert amikor testközelbe kerülünk valakivel, nehéz 

megállni a mosolygást. Akárhogy is, mosolyogtam. Ebben a 

másodpercben mintha egy szikra húzott volna ívet a két szív, a 

két emberi lélek között. Nyilván önkéntelenül az őr is viszonozta 

mosolyomat a rácson túlról. Már felparázslott a cigarettám, de ő 

ott maradt a közelemben, egyenesen a szemembe nézett és egyre 

mosolygott. 

Én is tovább mosolyogtam, most már abban a tudatban, hogy 

nem egyszerűen egy börtönőrt, hanem egy embert látok magam 

előtt.  

A tekintete mintha új távlatokat nyert volna.  

- Van gyermeke? - kérdezte. - Igen, nézze - vettem elő a 

tárcámat, és idegesen kotorásztam benne a családi fotók után.  

Ő is előhúzta gyerekei képét, és arról beszélt, milyen jövőt tervez 

nekik.  

A szemem megtelt könnyel. Elmondtam neki, mennyire félek, 

hogy nem láthatom többé viszont a családomat, nem láthatom 

felnőni a gyermekeimet. Az ő szemébe is könnyek szöktek. 

Hirtelen egy szó nélkül kinyitotta a zárka ajtaját, és némán 

kiengedett. Kivezetett az épületből, nesztelenül, a kertek alatt 

kikísért a városból. A település szélén elengedett, s továbbra is 

szótlanul sarkon fordult és otthagyott. Egy mosoly mentette meg 

az életemet. 

Gondolat: A mosoly két ember természetes, minden tettetéstől 

mentes kapcsolata. A sok védőfal mögött, amit magunk köré 

építünk - önérzet, mindenféle cím és rang, a pozíció, s mindaz, 

amit azért teszünk, hogy milyennek láttassuk magunkat -, ott 

rejlik saját legbenső énünk, a lelkünk. Ha mindenki felismerné a 

másikban a lelket, többé nem lennének ellenségek. Eltűnne a 

gyűlölet, az irigység, a félelem. A védőfalak, amelyekkel 

gondosan körülvesszük életünket, eltávolítanak és elszigetelnek 

másoktól, míg a mosoly által a lelkek találkoznak. Mosolyogjon 

bátran! 

      forrás: Laudetur, internet 

Május a Szűzanya hónapja. Hétfőn, kedden, csütörtökön, 

pénteken és vasárnap az esti szentmisék előtt 17
30

 órától májusi 

litániát imádkozunk. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket! 

Május 25-én, csütörtök 16
00

 órára hívom a bérmálkozókat a 

plébániatemplomba a bérmálás szertartásának próbájára.  

Május 26-án, pénteken 16
00

 órától tartjuk a bérmálás 

főpróbáját a plébániatemplomban, majd 17
00

 órától végzik el 

a szentgyónásuk a bérmálkozók, bérmaszülők, szülők és a 

rokonok. Hitoktatóink jelenlétére feltétlen számítok. 

Május 27-én, szombaton 16
00

 órakor lesz plébániánkon a 

bérmálás. A bérmálás szentségét Balás Béla püspök atya 

szolgáltatja ki fiataljainknak. Szeretettel kérem, hogy a püspök 

úr és az atyák vendégül látását sütemények sütésével 

támogassák! 

A csíksomlyói (erdélyi körutazás) zarándokaltról a 

következőket hirdetem. Indulás május 30-án, kedden reggel 

4
45

 órakor a Galéria elől. Gyülekező a parkolóban. Mindenki 

hozzon magával költőpénzt forintban, a belépő jegyeket így szedi 

majd be az idegenvezető a buszon. Brassó környékén nem 

fogadják el a forintot, célszerű valamennyi román lejt váltani, de 

ott is lesz rá lehetőség. A többi helyen általában elfogadják a 

forintot, eurót, illetve bankkártyát. Valamint hozzanak magukkal 

meleg ruhát, zárt, kényelmes cipőt és esernyőt. A személyi 

igazolványát senki ne felejtse otthon! Kérek mindenkit, hogy 

indulás előtt kössön egyéni utas- és balesetbiztosítást. 

Visszaérkezés június 4-én, vasárnap. Kérem, akik jelentkeztek a 

zarándoklatra, 2017. május 14-ig a második részletet, 35.000 

Ft-ot szíveskedjenek befizetni a plébánián. 

            Sifter Gergő plébános 

Saint-Exupéry a spanyol polgárháborúban is részt vett a 

köztársaságiak oldalán.  

Ez az időszak ihlette „A mosoly” (Le sourire) című elbeszélését. 

A történet szerint ellenséges fogságba esett, és börtönbe zárták. 

Őrei rideg tekintetéből és a durva bánásmódból biztosra vette, 

hogy másnap kivégzik.  

Így gondolkodott az író: 

Nem volt kétséges, hogy halálra szánnak. Remegtem az 

idegességtől. A zsebeimben kutattam, hátha maradt valahol egy 

cigaretta a motozás után. Találtam is egyet, de reszkető ujjammal 

alig tudtam az ajkamhoz emelni. Ekkor ráeszméltem, hogy 

gyufám sincs, elvették tőlem. Cellám rácsán át az őrre néztem. 

Ügyet sem vetett rám. Végtére is ki törődik egy senkivel, egy 

hullajelölttel?  

Spanyolul kiszóltam neki: 

- Nem tudna tüzet adni, kérem? 

Felém pillantott, vállat vont és odajött, hogy meggyújtsa a 

cigarettámat. Eközben a tekintetünk óhatatlanul találkozott. 

Ebben a pillanatban elmosolyodtam. 

Hirdetések 

 

 

Egy mosoly mentette meg az életemet 

 

Szerda (május 24.): Szűz Mária Keresztények Segítsége  

   emléknap 

Péntek (május 26.): Néri Szent Fülöp áldozópap 

   emléknapja 

Ünnepek, emléknapok 

 


