
 

 

       VII. évf. 41. szám                 2018. október 14. 

Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Árazd ránk irgalmadat, Urunk, * hogy mindenkor ujjongjunk! 

Előre hirdetem, hogy október 21-én, vasárnap országos gyűjtés 

lesz a missziók javára, így adjuk majd adományainkat. 

Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt (hétfőn, 

kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap) 17
30

 órától 

rózsafüzért imádkozunk.  

Hálásan köszönöm mindazok munkáját, akik az elmúlt vasárnapi 

terménybetakarító hálaadás előkészítésében és lebonyolításában 

segítettek! Köszönöm mindenkinek, akik terményeket, 

süteményt és finomságokat hoztak! 

2019. évi naptárak és a kalendárium kapható. 

Megvásárolhatók a plébániatemplomban az újságos polcnál, a 

fíliákban pedig a sekrestyében.  Kalendárium 500 Ft, 

forgathatós naptár 300 Ft, gyereknaptár 250 Ft, egylapos 

falinaptár 50 Ft. 

November 1-jén, csütörtökön sírkőszentelést végzek 13
00

 órától 

a tabi temetőben. Aki szenteltetni szeretne, kérem, jelezze a 

sekrestyében vagy a plébánián. Találkozó a ravatalozónál lesz.  

             Sifter Gergő plébános 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: :  06- 30/785-1060  

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: 

Október 15., hétfő: 18
00

 Tab – Október 16., kedd 18
00 

Tab 

Október 17., szerda 8
00 

Tab – Október 18., csüt. 18
00

 Tab 

Október 19., péntek 18
00

 Tab – Október 20., szombat. 7
00

 Tab  

Október 21., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Megyer - Tab: 11
00

 és 18
00

  

Október 22., hétfő: 18
00

 Tab – Október 23., kedd 18
00 

Tab 

Október 24., szerda 8
00 

Tab – Október 25., csüt. 18
00

 Tab 

Október 26., péntek 18
00

 Tab – Október 27., szombat. 7
00

 Tab  

Október 28., vasárnap: 

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00

 és 18
00

  

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

-Templomainkban a szentmisék után 

-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.) 

-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra: 11743112-20002059-00000000. A közlemény 

rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az 

adott évet. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hétfő (október 15.): A Jézusról nevezett (Avilai) Szent 

           Teréz szűz és egyháztanító emléknapja 

Szerda (október 17.): Antiochiai Szent Ignác püspök és 

   vértanú emléknapja 

Csütörtök (október 18.): Szent Lukács evangélista ünnepe 

A fiú egyik délután találkozott a varázsló hírében álló 

öregemberrel. 

Az öreg persze nem volt igazán varázsló, de kétségtelenül nagyon 

ügyes volt kora ellenére, s különösen érdekes játékokat tudott 

kitalálni a gyerekek és fiatalok számára. 

- Hoztam neked egy kitűnő játékot - mondta az öreg a fiúnak -, 

nagyon szép és könnyen meg lehet tanulni. Csak színes 

üveggolyók kellenek hozzá és ügyesség. 

A fiú kíváncsian nézte az öreg tenyerében fekvő golyókat és 

ugyancsak csodálkozott az előbbi szavakon, mert az üveggolyók 

üveg színűek voltak és nem színesek. 

- De hiszen ezek átlátszó üveggolyók és nem színesek - jegyezte 

meg mindjárt a fiú. 

- Kezdjük el a játékot, s meglátod, milyen csodálatos golyók ezek. 

A játék lényege az, hogy én sorjában dobom a golyókat, s te nem 

tartod egy percig sem a tenyeredben, hanem azonnal visszadobod 

nekem. Meglátod, mikor a levegőben repülnek a golyók, hogy 

fognak csillogni a napfényben, s mindegyik más-más színben. 

Az öreg minden üveggolyónak nevet adott, az egyik volt az Öröm, 

a másik a Munka, a harmadik a Szenvedés és így tovább. Az elsőt 

odadobta a fiúnak, s az mindjárt vissza is hajította. 

Sorjában fölragyogtak mind a levegőben, mintha színes fény 

világította volna meg mindegyiket. Nagyon szép játék volt. Igen 

ám, de egyszer csak eszébe jutott a fiúnak, mi lenne, ha a 

legszebbet megtartaná magának. S mikor az Öröm golyója hozzá 

érkezett, szorosan a tenyerébe szorította s nem dobta vissza az 

öregnek. Izgalmában elfelejtette a következő golyót elkapni, és az 

csörömpölve egy kőre hullott. Mondanom sem kell, hogy 

darabokra tört. A fiú akkor vette észre, hogy a tenyerében tartott 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

golyót agyonszorította, a golyó elhasadt és felsebezte a kezét. 

Közben azonban érkeztek az üveggolyók az öregtől, és egyik a 

másik után a földre hullott. Az öregember nagyon elszomorodott. 

- Elrontottad a játékot, mert mindig csak magadra gondolsz. 

Figyelj a játszótársadra is.  

Az öreg ekkor odament a fiúhoz, összeszedte a törött 

üvegdarabokat, melyek kivérezték a tenyerét. 

- Látod, mit csináltál? De kezdjük újra új golyókkal - mondta a 

fiúnak. Előszedte a tartalék üveggolyókat a zsebéből és újra 

kezdődött a csodálatos játék. 

A fiú szorgalmasan mindegyiket visszadobta öreg játszótársának, s 

néhány perc múlva mintha varázslatos, színes pillangók röpködtek 

volna a mezőn, tele volt az ég és a föld az Öröm, a Munka, a 

Szenvedés, a Szorgalom, a Vigasztalás és a Remény színeivel. 

Gondolat: Életünkben is körforgásszerűen jön a nehézség, majd 

az öröm, a szenvedés, majd a vigasztalás. Megtapasztalta már?  

Add Uram, hogy mindig értékeljem a kapott jót és ne veszítsem el 

a hitemet, ha rosszabb idők járnak felém!  

        forrás: internet 

Hirdetések 

 

 

Csodálatos üveggolyók 

 

Legyen meg a te akaratod, Uram! Minden körülmények között 

teljesedjék bennem szent akaratod! Ha azt kívánod, hogy 

szenvedjek, adj erőt, és én elviselem azt! Ha betegséget, gyalázatot, 

üldözést, szegénységet küldesz rám: íme, kész vagyok, Atyám! 

Nem térek ki az útból; rosszul tenném, ha a szenvedés elől 

menekülnék. Add nekem szent kegyelmedet, amelyért szerelmes 

Fiad könyörgött már, hogy bennem az ő szándékai 

megvalósuljanak! Tégy velem teljesen tetszésed szerint: a tiéd 

vagyok!      Avilai Szent Teréz 


