
 

III. évf. 42. szám                       2014. október 19. 

Tabi Öröm-Hírmondó 

A 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 

Hivatali órák: csütörtök: 16 - 17
30

 

                          szombat:     9 – 10  

Keresztelés:     szombat:  10 óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő:           Tab     18 óra 

Kedd:           Tab     18 óra 

Szerda:         Tab       8 óra 

Csütörtök:    Tab     18 óra 

Péntek:         Tab     18 óra 

Szombat:      Tab       7 óra 

                      Megyer        18 óra   (kéthetente) 

Vasárnap:    Lulla vagy Sérsekszőlős:     8 óra 

                      Tab:                                     11 óra és 18 óra 

                      Torvaj vagy Zala:               9
30

 óra 

         Bábony           15 óra (első vasárnap) 

Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:        

06- 84- 310- 484 (Siófok)    06- 82- 512- 394 (Kaposvár) 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Imacsoport: 2014. október 27., hétfő 18
30

 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab 

8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808 

www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Általános imaszándék: 
hogy az Úr adjon békét a világnak azon régióiban, amelyek 

háborúk és erőszak által leginkább sújtottak. 

 

Missziós imaszándék: 
hogy a Világmisszió napja újra felgyullassza minden hívőben, hogy 

célunk elvinni az Örömhírt a világon mindenkihez. 

                     forrás: internet, Pápai Missziós Művek 

Zsoltár: Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát. 

Vasárnap ( október 19): Missziós vasárnap 

 „Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet!” – hangzik 

Jézus búcsúszava Máté evangéliumában. Ezt a felhívást követik a 

világ számos országában tevékenykedő misszionáriusok, akiknek 

célja az emberi szabadságjogokat tiszteletben tartva Krisztus 

Örömhírének továbbadása az egész földkerekségen. Vatikáni 

adatok szerint 75 ezer pap, szerzetes, diakónus és világi személy, 

köztük számos magyar végez missziós tevékenységet a világ 

különböző országaiban. Munkájuk ma sem veszélytelen. Pl. 2013-

ban 35 misszionáriust gyilkoltak meg, köztük egy érseket, 20 

papot, 3 szerzetest, 2 szerzetes nővért, 3 kispapot, 1 katekétát és öt 

civil önkéntest. Az egyház missziós tevékenységéről csak néhány 

adat: a XX. század elején Afrikában 2 millió katolikus élt, a 

földrész lakosságának 2,6%-a. 100 évvel később közel 140 millió, 

vagyis az afrikaiak 16,5%-a katolikus. A katolikus missziók 

védőszentjei: Lisieux-i Szent Teréz és Xavéri Szent Ferenc. 

Csütörtök (október 23.):      Kapisztrán Szent János  

     áldozópap emléknapja  

Szombat (október 25.):      Szent Mór püspök emléknapja 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 

Október 19-én, vasárnap Missziós vasárnap, az egész világon a 

missziók segítésére gyűjtünk, a perselyadományt továbbítjuk az 

egyházmegyei központba. 

Előre hirdetem, hogy a megyeri templomban a következő 

szentmise november 1-jén délelőtt 9
30

 órakor kezdődik. 

Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt (hétfő, kedd, 

csütörtök, péntek és vasárnap) fél 6 órától rózsafüzért 

imádkozunk.  

Hálásan köszönöm mindazoknak, akik meghallották a kérő 

szót, és segítettek, süteményeket sütöttek! Meghálálni sem 

tudom azt a rengeteg sok süteményt és egyéb finomságot, amelyet 

az atyák részére hoztak. Mindenkinek bőségesen tudtunk még 

csomagolni is! Jó Isten fizessen vissza mindenkinek százszorosan 

a jóságáért! A süteményes tálcákat és a dobozokat megtalálják 

a sekrestyében. 

Október 26-án, vasárnap ne feledkezzünk meg az órák 

átállításáról, áttérünk a téli időszámításra, 1 órával visszahajtjuk 

óráinkat! 

Sírkőszentelést végzek november 1-jén, szombaton 13
00

 órakor a 

tabi temetőben. Aki szenteltetni szeretne, kérem, jelezze a 

sekrestyében vagy a plébánián. 

        Sifter Gergő plébános 

A pápa imaszándékai október hónapra 

 

Hirdetések 

 

 

Egy professzor felmutat egy 10.000 Ft-os bankjegyet az 

évfolyamnak, majd megkérdi a hallgatókat: 

- Ki szeretné ezt a bankjegyet?- Minden gyerek felemeli a 

kezét. Összegyűri a kezében a pénzt, majd újból felteszi a 

kérdést az osztálynak: 

- Továbbra is szeretnétek?- A kezek ismét az égbe 

emelkednek. A professzor eldobja a gyűrött bankjegyet, majd 

ráugrik és eltapossa, ezután újból megkérdi: 

- Még mindig akarjátok a pénzt? - A hallgatók újból 

jelentkeznek egytől egyig. A professzor ekkor így szól:            

- Kedves  hallgatóim, ma tanultatok egy nagyon fontos leckét 

az élettől: Habár ezt a 10.000 forintot összegyűrtem, 

rátapostam és eldobtam, de továbbra is szeretnétek, ha a tiétek 

lenne, mert a bankjegy értéke nem változott, még most is 

10.000 forintot ér! 

- Sokszor az életben ellenkeznek veletek, emberek 

visszadobnak és elutasítanak titeket. Azt érzitek, hogy már 

nem ér semmit a létetek, de a ti ÉRTÉKETEK nem változik 

soha azoknak az embereknek, akik valóban szeretnek titeket, 

még akkor sem, amikor a legrosszabb passzban vagytok, az 

emberi ÉRTÉK TOVÁBBRA IS UGYANANNYIT ÉR! - 

NE KÉTELKEDJ magadban, mindig ugyanannyit érsz, sőt 

többet, de SOHA KEVESEBBET! 

forrás: internet 

 

Az emberi érték 


