
 

   V. évf. 14. szám                  2016. április 10.  

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.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, Kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       8
00

 óra  

Csütörtök:       Tab     18
00 

óra     

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  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem. 

 

 

 
Április 14-én, csütörtökön 17

00
 órától szülői értekezletet 

tartunk Tabon a plébániatemplomban az elsőáldozók szüleinek. 

Április 15-én, pénteken 17
00

 órától szülői értekezlet lesz a 

plébániatemplomban a bérmálkozók szüleinek. 

Április 14-15-én, csütörtökön és pénteken 8-19 óráig lesz a 

beíratás a katolikus iskolában. Szeretettel várjuk a leendő 1. 

osztályos és 5. osztályos tanulóinkat. 

Április 21-22-én, csütörtökön és pénteken 8-16 óráig lesz a 

beíratás a katolikus óvodában az óvodavezetőnél. Szeretettel 

várjuk az óvodás korú gyermekeket. 

Kérem, hogy akik jelentkeztek a La Salette - Lourdes 

zarándoklatra, a második részt (240 euró) fizessék be április 

30-ig a plébánián. 

Előre hirdetem a kedves testvéreknek, hogy április 23-án, 

szombaton 16
00

 órakor lesz egyházközségünkben a bérmálás. A 

szentséget Balás Béla megyéspüspök úr szolgáltatja ki 

fiataljainknak. Szeretettel kérem, hogy a Püspök úr és az atyák 

vendégül látását sütemények sütésével támogassák! 

          Sifter Gergő plébános 

Az életünk tele van kisebb-nagyobb félelemmel, aggodalommal. 

"Időben odaérek? Mi van, ha nem leszek kész? Ugye nem 

bántottam meg a házastársamat? Lehet, hogy elküldenek a 

munkahelyemről? Mikorra fogok meggyógyulni?" 

A félelmeink gyakran megakadályoznak minket a cselekvésben. 

Nem merünk lépni. Inkább "bezárkózunk". A szeretet azonban 

aktív cselekvést kér tőlünk. Hogyan győzhetjük le a jövőtől való 

félelmünket, erről szól ez a kis történet is: 

Az órásműhelyben 

Egy órásműhelyben a polcra tettek egy éppen elkészült kis órát. 

Ott állt két idősebb óra között, amelyek buzgón ketyegték 

másodperceiket. 

- Úgy, most tehát rajtad a sor – mondta az egyik a kettő közül. 

– Sajnállak! Most ugyan vidám vagy, de várj csak, majd ha egy 

évben több mint 31 milliószor ketyegsz, akkor erőd végén leszel. 

- Micsoda, 31 milliószor ketyegni! – kiáltotta ijedten az újonnan 

jött. 

- Arra sosem volnék képes! – és kétségbeesésében azonnal meg is 

állt. Ekkor beleszólt a beszélgetésbe a másik óra: 

- Te buta jószág, minek hallgatsz ilyen szóbeszédre? Nincs semmi 

baj. Egyszerre mindig csak egyet kell ketyegned. Próbáld meg 

újra, ugye, ez nem is nehéz? És most még egyet, ezt is ugyanolyan 

könnyen, és most csak így mindig tovább. 

- Ó, hát ez egyenként nem is nehéz! Akkor újra kezdem! – kiáltott 

megkönnyebbülve az új óra. Összeszedte magát, és bátran 

ketyegett tovább, egyszerre mindig csak egyet. Nem számolta sem 

a napokat, sem a hónapokat, de az év végére 31 milliót ketyegett, 

és szinte észre sem vette. 

Ne aggodalmaskodjunk a holnap miatt! 

Figyeljünk inkább azokra a feladatokra, amelyek épp előttünk 

vannak! Legyünk szeretettel azok iránt, akikkel éppen 

találkozunk! A több majd megoldódik. Az Úr gondoskodik! 

                forrás: Laudetur, internet 

Hirdetések 

 

 

Hétfő (április 11.) : Szent Szaniszló püspök és 

    vértanú emléknapja 

 

Ne félj! Az Úr gondoskodik! 

 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

A csend gyümölcse az ima. Az imádság gyümölcse a hit. A hit 

gyümölcse a szeretet. A szeretet gyümölcse a szolgálat. A szolgálat 

gyümölcse a belső béke. 

            Teréz anya 

Viaskodjál mint jó vitéz, s ha néha gyarlóságod miatt elbotlasz, 

gyűjts nagyobb erőt az előbbinél, bizakodva Isten kegyelmének 

nagyobb bőségében, az önelégültségtől és a kevélységtől pedig 

óvakodjál.  

     Kempis Tamás 

Heti gondolatok 

 

 

KÉZENFOGVA ISTENNEL 

 

Közvetlen beszélgetés Balás Béla               

kaposvári megyéspüspökkel a 

hétköznapok problémáiról – nem csak 

szülőknek! 

A püspök atya szeretettel vár minden kedves érdeklődőt (hívőt és 

nem hívőt, katolikust, vagy más felekezethez tartozót egyaránt), 

egy tartalmas, pedagógiai célzatú találkozóra, ahol szóba kerülnek 

a családi élet kérdései, a szülő-gyerek kapcsolat, a kamaszkor 

nehézségei, stb. Az alkalom végén a témához illő teológiai 

magyarázat is elhangzik, mely útmutatóul szolgál arra 

vonatkozóan, hogyan kezeljük a felmerülő problémákat a Jóisten 

segítségével. 

IDŐPONT: 2016. április 20.  17
00

 

HELYSZÍN: Evangélikus Gyülekezeti terem  

   (Tab, Kossuth Lajos u. 57.) 

 

A gyermeknevelés útvesztőiben 

 

 


