
 

IV. évf. 36. szám               2015. szeptember 6.  

Tabi Öröm-Hírmondó 

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 
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

 óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       8
00

 óra 

Csütörtök, péntek:   Tab     18
00 

óra 

Szombat:             Tab       7
00

 óra 

Páratlan héten szombaton:      Megyer    18
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páros héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

Zala:                 9
30

 óra 

Páratlan héten vasárnap: Lulla                 8
00

 óra 

   Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap: Bábony     15
00

 óra  

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent. 

 

 

 

 

 

Az öreg néni magányosan élt egy nagy sorház negyedik 

emeleti kis lakásában. Senkije sem volt. Nem tudta már 

egyedül megmászni a lépcsőket, lift pedig nem volt a házban. 

Így hát kényszerű bezártságban élt, s minden nap hosszú 

órákat ült az utcára néző ablakban, vágyakozva nézte a "lenti 

társas életet", amelynek élvezetétől ő meg volt fosztva. 

Először egy kiskanalat dobott ki az ablakon. A járókelő, aki 

előtt megcsörrent a kanál, megdöbbenve kapta föl a fejét, s 

meglátta az ablakban az integető öregasszonyt. Némileg 

bosszankodva vette föl a kanalat, felvitte a negyedik emeletre 

és becsöngetett a kis lakásba. Néhány nap múlva egy hajkefe 

röpült az utcára, egy hét múlva pedig egy fél pár papucs. 

"Megőrült ez a szerencsétlen asszony!" - gondolta a szembe 

szomszéd, akinek persze feltűnt, hogy az utcáról emberek 

mászkálnak fel a nénihez, hogy visszaadogassák a kidobált 

holmijait. 

Fel is hívta a rendőrséget, akik ki is jöttek, és felgyalogoltak a 

nénihez. Ő széles mosollyal nyitott ajtót, kávéval kínálta a 

rendőröket, s leültette őket kényelmes foteljaiba. A rendőrök 

megdöbbenve tekintgettek egymásra. Egyikük végül 

megkérdezte:  

- Miért tetszik ezt csinálni? Miért kell a használati tárgyait az 

utcára dobálni? 

- Tudja, kedveském! Ha ezt nem csinálnám, hetekig senki rám 

se nyitná az ajtót! – felelte elkomolyodva a kis öregasszony. 

GONDOLAT: 

Figyelj embertársaidra, szomszédaidra, munkatársaidra! Vedd 

észre a rászorulókat! Hallgasd meg a másikat! 
forrás: internet 

Szeptember 6-án, vasárnap adományainkat a sérsekszőlősi, 

megyeri és a zalai templom felújítására adjuk. 

Szeptember 6-án, vasárnap a bábonyi kápolnában 15
00

 órakor, 

Sérsekszőlősön pedig a tavalyi évhez hasonlóan 16
30

 órakor lesz 

a szentmise a hegyi keresztnél, rossz idő esetén pedig a 

templomban. 

Szeptember 6-án, vasárnap 17
00

 órától szentségimádást tartunk  

hazánk, egyházmegyénk, egyházközségeink lelki megújulásáért, 

18
00

órakor pedig szentmise lesz. 

A héten megkezdődött az új tanév, és ezzel együtt a hitoktatás 

is iskoláinkban. Köszönöm a hitoktatóink - Nyulné Németh 

Erika (katolikus iskola), Csirke Erika és Vajdáné Tóka-Farkas 

Ildikó - munkáját, akik segítségemre lesznek az új tanévben. 

Szeptember 2-tól kezdve a szerda reggeli szentmisék az iskolai 

tanév ideje alatt reggel 8
00

 órakor kezdődnek. 

Szeptember 8-án, kedden Kisboldogasszony napján szentmisék 

lesznek 8
00 

 és 18
00 

órakor Tabon a plébániatemplomban. 

Szeptember 12-én, szombaton 18
00

 órai kezdettel a torvaji 

evangélikus templomban orgonakoncertet ad Dr. Finta 

Gergely DLA orgonaművész. A torvaji orgona hazánk egyik 

legrégebbi és legkülönlegesebb barokk orgonája, amelyet 

nemrégiben teljesen felújítottak. Szeretettel hívnak és várnak 

mindenkit erre a szép alkalomra. 

Előre hirdetem, hogy a megyeri templom búcsúját 

Kisboldogasszony ünnepéhez kötődően szeptember 13-án, 

vasárnap a 9
30

 órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk. A 

torvaji templomban a vasárnapi szentmise csak ezen 

alkalommal szombaton 18
00

 órakor kezdődik. 

Hirdetem, hogy Püspök atya engedélyével szeptembertől sem 

hétfőn, sem kedden nem tartózkodom itthon. Budapesten a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Intézetében a 

doktori iskola hallgatója leszek. Szeretettel kérem, hordozzanak 

imáikban! TEMETÉSEKET EZÉRT (HÉTFŐ-KEDD 

KIVÉTELÉVEL) A HÉT MÁSODIK FELÉBEN 

VÁLLALOK! Nagyon rendkívüli esetben Lajos atya 

megtalálható! 

Az esztendő fele eltelt, ha módunkban áll, az egyházi adó 

befizetésével tegyünk eleget egyházi kötelezettségünknek. 

Megérkeztek a 2016. évi naptárak. Kalendárium 500 Ft, Forgatós 

naptár 250 Ft, Gyereknaptár 200 Ft, Egylapos falinaptár 50 Ft. 

          Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Hétfő (szeptember 7.):    Szent Márk, István és Menyhért 

   áldozópapok, kassai vértanúk ünnepe 

Kedd (szeptember 8.):    Szűz Mária születése  

      Kisboldogasszony ünnepe 

Szombat (szeptember 12.):    Szűz Mária szent neve emléknapja 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

Egy kis figyelem 

 

 

Mosolyogjatok egymásra, a férjetekre, a feleségetekre, 

gyermekeitekre, válogatás nélkül minden embertársatokra, s ez segít 

majd, hogy kibontakoztassátok egymás iránti szereteteteket. 

     Boldog Kalkuttai Teréz 

A mosoly ereje 


