
 

III. évf. 45. szám                  2014. november . 9. 

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  

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) 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Imacsoport: 2014. november 10., 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 

Zsoltár: Csörgedező patakok vidítják Isten városát, * a Magasságbelinek szentséges lakóhelyét. 

 
Hétfő (november 10.): Nagy Szent Leo pápa és egyháztanító  

   emléknapja 

Kedd (november 11.: Toursi Szent Márton püspök 

emléknapja  

Szerda (november 12.): Szent Jozafát püspök és vértanú 

emléknapja 

 

 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 

Előre hirdetem, hogy a következő szentmise a torvaji 

templomban november 22-én délután 3 órakor lesz! 

November 23-án, vasárnap tartjuk a lullai és a bábonyi 

templomok búcsúját Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva. 

Lullán 8
00

 órakor, Bábonyban pedig 9
30

 órakor. lesz a szentmise. 

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

Keresztény Élet újságokat előfizetni, szíveskedjenek jelezni a 

sekrestyében vagy a plébánián november végéig. Újság 

előfizetést a jövő évre – mint erre az évre is – csak a teljes összeg 

(éves díj) befizetésével áll módunkban elfogadni. Az éves díjakról 

hamarosan tájékoztatom a Testvéreket. 

2014. november 15-én a Szent Gellért Római Katolikus Iskola 

éttermében bált rendezünk. Sok szeretettel hívunk és várunk 

minden kedves egyházközségünkben élőt egy kellemes estére. 

Vacsorás jegy: 2000Ft, belépőjegy: 1000Ft és a támogatói jegy 

ára:500Ft, amelyek megvásárolhatók a sekrestyében. 

                        Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

megtenni, de muszáj, mondta erről. Hétköznapibb tanácsokat is 

adott az argentínoknak meg persze mindenki másnak is, például 

hogy vacsora közben kapcsolják ki a tévét, és beszélgessenek 

egymással. 

5. A vasárnap szabadnap. A vasárnap a családokért van.  

6.Keressünk új utakat arra, hogy a fiataloknak méltóságot 

adó munkákat teremtsünk! 

A pápa szerint kreatív fiatalokra van szükségünk. De ha nincs 

semmi lehetőségük, a drogok felé sodródhatnak, és még 

sérülékenyebbé válhatnak, akár öngyilkosságot is elkövethetnek. 

Nem elég, hogy ételt adunk nekik. A méltóság épp akkor éri el, ha 

ő tud ételt hazavinni a többieknek, mondta erről. 

7.Tiszteljük és vigyázzunk a természetre! 

A környezeti állapotok romlása az egyik legnagyobb kihívása ma 

az emberiségnek. Van egy kérdés, amit nem teszünk fel 

magunknak: az emberiség nem követ-e el öngyilkosságot azzal, 

hogy gondolkodás nélkül, zsarnoki módon használja fel a 

természetet? 

8.Ne legyünk negatívak! 

Ha másokról csak rosszakat tudunk mondani, az önértékelésbeli 

hibákra vall Ferenc pápa szerint. Nem másokat kéne lefele húzni, 

hanem magunkat felemelni. A negatív gondolatok elengedése 

pedig kifejezetten egészséges is. 

9. Ne térítgessünk másokat, tiszteljük a másik hitét! 

Az rendben van és helyén való, ha másokat inspirálunk azáltal, 

amit látnak tőlünk. De az nagyon ártalmas, ha valaki vallási 

kérdésben téríteni akar, ez ugyanis megbéníthatja a 

kommunikációt. A pápa szerint minden párbeszéd két fél saját 

identitásából indul ki, és nem abból, hogy az egyik legyűrje a 

másikat. 

10. Dolgozzunk a békéért! 

Sok háború korában élünk, ezért a békéért szóló hangot üvölteni 

kell. Néha úgy tűnhet, mintha a béke csenddel járna, de ez sosincs 

így, a béke sosem néma, mindig cselekvő, mondta még erről a 

pápa. 

Ferenc pápa a Vivaban, egy argentin hetilapban nyilatkozott, 
melyben helyet kapott egy sajátságos tízparancsolat, amit betartva 

boldog életet élhetünk. 

1.Élj és engedj élni! 

A pápa szerint mindenkit ez az alapelv kellene, hogy vezessen. 

Menjünk előre, és közben engedjük, hogy a többiek is ezt tegyék. 

2. Add át magad másoknak! 

Az embereknek szükségük van arra, hogy nyitottak és 

nagylelkűek legyenek mások felé, mert ha magukba zárkózunk, 

azt kockáztatjuk, hogy egocentrikussá válunk. 

3. Higgadtan, békésen vezessük életünket! 

A pápa korábban középiskolában volt irodalomtanár, ide is egy 

irodalmi példát emelt át Ricardo Guiraldes egy regényéből. A 

főhős, amikor visszanéz életére, azt mondja, fiatal éveiben egy 

patak volt, ami köveket cipelt magával, felnőtt korában szaladó 

folyó lett, öregen pedig még mindig mozgott, de csak mint egy 

medencényi vízfelület. A pápa szereti ezt a medencés képet: a 

képességet arra, hogy jóindulattal és alázattal éljünk, 

nyugalomban az életünkkel. 

4. Egészséges érzék a szabadidőhöz, pihenéshez. 

A művészetek, az irodalom élvezete mellett az egymással és a 

gyermekekkel folytatott játékot említette a pápa. Szerinte ezekből 

mára már kevesebb jut, ugyanis a fogyasztói társadalom 

szorongást és stresszt hozott az életünkben, az emberek pedig 

elveszítették ezt az egészséges érzéküket. Idejük felszívódik, és 

többet nem tudják megosztani egymással. Még akkor is, ha sok 

szülő rengeteget dolgozik, muszáj időt teremteniük arra, hogy 

gyermekeikkel játsszanak. Sokszor nehéz ezt a munkaidő miatt 

Interjú Ferenc pápával 


