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

Zsoltár: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * ezért szívből ujjongunk. 

 

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

kedden) 17
30

 órától rózsafüzért imádkozunk.  

November 1-jén, csütörtökön sírkőszentelést végzek 10
00

 órától 

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

sekrestyében vagy a plébánián. Találkozó a ravatalozónál lesz. 

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben 

imádkozik a meghaltakért, november 1-8-ig mindennap teljes 

búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa 

szándékára. 

November 1-jén, csütörtökön Mindenszentek főünnepe, 

parancsolt ünnep. SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL BŰN 

TERHE ALATT KÖTELEZŐ! Szentmise lesz a 

plébániatemplomban 8
00

 órakor. A reggeli és az esti szentmise 

végén is megtartjuk a megemlékezést elhunyt szeretetteinkért. 

Megkondulnak a harangok az idén elhunytakért.  

November 2. péntek, Halottak napja. Szentmise lesz a 

plébániatemplomban 18
00

 órakor. Akik meglátogatnak egy 

templomot vagy kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott 

feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy 

Hiszekegyet kell elimádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző 

vagy a következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.  

November 2. elsőpéntek, délelőtt a betegeket gyóntatását 

végzem, majd 17
30

 órától gyónási alkalmat biztosítunk, 18
00

 
órakor pedig szentmise lesz. 

November 4-én, vasárnap tartjuk a Zala - Bóta falurész 

búcsúját a 9
30 

órakor kezdődő szentmise keretében. Torvajon 

13
00

 órakor kezdődik a szentmise. 

Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, Keresztény 

Élet illetve Adoremus újságokat előfizetni, szíveskedjenek 

jelezni a sekrestyében vagy a plébánián november végéig. 

Újság- előfizetést a jövő évre – mint idén is – csak a teljes díj 

befizetésével áll módunkban elfogadni. Az éves díjakról 

hamarosan tájékoztatom a Testvéreket. 

          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 29., hétfő 18
00

 Tab – Október 30., kedd 18
00 

Tab 

Október 31., szerda 8
00 

Tab – November 1., csütörtök 8
00

 Tab 

November 2., péntek 18
00

 Tab – November. 3., szomb. 7
00

 Tab  

November 4., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Zala - Tab: 11
00

 és 18
00

 – 13
00

 Torvaj  

November 5., hétfő 18
00

 Tab – November 6., kedd 18
00 

Tab 

November 7., szerda 8
00 

Tab – November 8., csüt. 18
00

 Tab 

November 9., péntek 18
00

 Tab –November 10, szombat 7
00

 Tab  

November 11., vasárnap: 

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00

 és 18
00

  

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Csütörtök (november 1.):  Mindenszentek főünnepe 

Péntek (november 2.):  Halottak napja 

A barátom kinyitotta a felesége komódjának a fiókját és egy 

csomagot húzott ki belőle, ami selyempapírba volt betekerve. 

-Ez – mondta - nem egy egyszerű csomag, ez egy fehérnemű. 

Eldobta a papírt, amibe bele volt téve, és figyelmesen nézett a 

finom selyemre és csipkékre.  

-Akkor vette, amikor először mentünk New Yorkba, 8 vagy 9 éve, 

nem használta soha. Egy különleges alkalomra tartogatta. 

Rendben. Azt hiszem, ez lesz a legmegfelelőbb alkalom. 

Odament az ágyhoz és odatette a fehérneműt a többi holmihoz, 

amit a temetésre akart vinni. A felesége éppen akkor halt meg. 

Felém fordult és azt mondta:  

-Semmit ne tartogass egy különleges alkalomra. Minden nap, amit 

élsz, egy különleges alkalom. 

Még most is ezekre a szavakra gondolok és arra, hogy mennyire 

megváltoztatták az életemet.  

Ünnepek, emléknapok 

 

 

Ma már többet olvasok és kevesebbet takarítok. Leülök a teraszon 

és csodálom a tájat anélkül, hogy észrevenném a kertben a gazt. 

Több időt töltök a családommal és a barátaimmal, és kevesebb 

időt dolgozva. Megértettem, hogy az élet együttes történések 

élvezése kell, hogy legyen és nem a túlélés. Már nem teszek el 

semmit. Minden kristálypoharamat használom mindennap. 

Felveszem az új ruhámat, ha a boltba megyek, ha így döntök, és 

úgy van kedvem. Már nem rakom el a legjobb parfümömet 

különleges alkalmakra, használom mindig, amikor csak akarom. 

A szavak, mint a „ majd egyszer...” és a „majd legközelebb” 

kezdenek eltűnni a szótáramból. Helyettük a „most” kifejezéseket 

használom.  

Nem tudom, mit csinált volna a barátom felesége, ha tudta volna, 

hogy nem lesz itt holnap, amit mindannyian olyan könnyen 

veszünk. 

Gondolom, hívta volna a családját vagy a közeli barátait. Talán 

felhívta volna néhány régi barátját bocsánatot kérni, hogy 

elsimítsa az elmúlt dolgokat. Lehet, elment volna enni valami 

kínai ételt, ami a kedvence. Ezek azok a kicsi meg nem történt 

dolgok, amiket sajnálnék, ha tudnám, hogy az óráim meg vannak 

számlálva. Bántana, mert elszalasztottam a lehetőségét, hogy 

lássam a jóbarátaimat, akiket „majd meg akartam keresni”. 

Bántana, mert nem írtam meg bizonyos leveleket, amiket „majd 

egyik nap” meg akartam írni. Bántana és szomorú lennék, mert 

nem mondtam a testvéreimnek, a gyerekeimnek elég gyakran, 

mennyire szeretem őket. Most próbálok nem késleltetni, 

továbbküldeni vagy elrakni semmit, ami nevetést vagy jókedvet 

adhatna az életünknek. Mindennap azt mondom magamnak, hogy 

ez egy különleges nap. Minden nap, minden óra, minden perc... 

Különleges. " 

Gondolat: Használja ki az élet minden percét! Vegye észre a 

természet szépségét, a kapott figyelmességeket, a kis ajándékokat. 

Ne halogassa kedves ismerősét, barátját felhívni, a rég látott 

szomszédhoz bekopogni, bocsánatot kérni.  

Köszönöm Uram a családomat, barátaimat, munkámat, lakásomat, 

a napsütést, az ételt a tányéromban…….stb 

        forrás: internet 

Hirdetések 

 

 

Különleges alkalom 

 


