
 

   V. évf. 23. szám                    2016. június 12.  

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:       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: Bocsásd meg, Uram bűnömet, * vétkeim terhét vedd el rólam. 

Egy ember, aki egy vasárnap reggel a templomba igyekezett, 

nagyon meg volt lepve, mikor az ördögöt a templomajtó 

közelében találta. 

- Mit csinálsz te itt? - kérdezte meglepetéssel. 

- Éppen úgy megyek a templomba, mint ti - felelte a sátán. - 

Hiszen az emberek azért járnak oda, hogy ellenem imádkozzanak 

és prédikáljanak, ki védelmezne hát engem, ha magam nem 

lennék ott? 

- És hogyan védelmezed magadat? - kérdezte erre a 

templombajáró. 

- Ó, erre a célra van nekem ezerféle eszközöm is! Először is tehát 

jókor ellátogatok azokhoz a családokhoz, amelyek templomba 

akarnak menni, és igyekszem ellentétet szítani a férj és a feleség 

között; úgy indítom fel a férjet, hogy fölbosszankodjék a kemény 

gallér miatt, amelyiken nem akar keresztül menni a gomb és így 

annak a feje lepattan. Ezáltal elveszti jókedvét; a feleség pedig 

elveszti a jó hangulatát azért, mert valamelyik fiókban hiába 

keresi a kesztyűjét. 

- Ilyen eszközökkel megakadályozom azt, hogy a templomba 

menjenek, vagy elrontom a hangulatukat, hogy annak valami 

hasznát ne láthassák. 

- Azoknak az embereknek a számára - folytatta az ördög, - akik 

komolyan és magukba zárkózva indulnak el, más eszközöket 

használok. Mindig van ugyanis egy lány vagy asszony, aki a 

figyelmet magára vonja. Ekkor az asszonyok pillantásait az 

ilyenek ruhájára irányítom; megvizsgáltatom velük pontosan a 

kalapját, a blúzát, és a prédikáció elrepül a fejük fölött. Azok a 

férfiak pedig, akiknek egy kis irodalmi műveltségük van, a 

prédikációban itt és ott egy-egy kevésbé helyes kifejezést vagy 

stílushibát fedeznek fel, és így a formára tekintenek, a tartalomra 

pedig nem figyelnek. A templomból való távozás alkalmával 

azután megteszik a maguk kölcsönös észrevételeit, és így minden 

hatás elvész. 

- Az a másik hölgy meg amott, fél a meghűléstől; nos tehát 

kioktatom, hogy itt vagy ott, valamelyik ablak nyitva van, és az 

egész mise alatt nem gondol másra, mint a légvonatra és az 

egészségét érintő veszedelemre. 

- Na, és a kereskedők! Úgy intézem a dolgokat, hogy az előző este 

vagy reggel, az istentisztelet előtt rossz híreket halljanak. És így 

az egész mise alatt tele lesz a fejük. 

Egy padon egy anya ül. Gyermeket hagyott otthon, aki a 

bölcsőben alszik; gyorsan az eszébe juttatom, hogy a kicsi 

fölébredt és most az a veszély fenyegeti, hogy ágyacskájából 

kiesik. És ez az asszony egész idő alatt nyugtalan lesz. Látok 

néhány jó megjelenésű urat, akik figyelmesen hallgatnak a papra. 

Rögtön figyelmessé teszem őket arra, hogy amit most hallottak, az 

erre vagy arra az emberre vonatkozik, aki szintén ott van a 

padsorokban. Ekkor rögtön elkezd János Péterre, Sándor pedig 

Józsefre gondolni és elindulnak hazafelé, nagyon meglévén 

elégedve a pappal és önmagukkal. 

- Ha pedig egy hallgatót a prédikáció ideje alatt nem tudok 

elvonni a figyeléstől, akkor megpróbálom őt hatalmamba keríteni 

a kijáratnál. Felindítom az embereket, hogy mindenféléről 

kezdjenek el beszélni, aminek a templomhoz semmi köze. Úgy 

irányítom őket, hogy istentisztelet után olyan embereknél 

tegyenek látogatást, ahol csak világi dolgokról lehet beszélgetni, 

és így kitörlök a lelkükből minden jobb benyomást, amelyre a 

templomban szert tettek. 

Ezek voltak az ördögnek nyilatkozatai a kérdezősködő számára, 

amikor a templom felé indult. Mennyire így van ez csakugyan az 

életben is. Mindenki megtoldhatja ezeket az adatokat a saját 

tapasztalataiból. 

    forrás: internet 

Június Jézus Szíve hónapja, a péntek esti szentmisék előtt 17
30

 

órától Jézus Szíve litániát imádkozunk. 

Június 15-én, szerdán reggel a 8
00 

órakor kezdődő szentmise 

keretében tartjuk a tanévet lezáró hálaadó szentmisét (Te 

Deum), majd nyári szünetre bocsátjuk diákjainkat.  

Előre hirdetem, hogy június 22-től a szerda reggeli szentmisék az 

iskola kezdetéig 7
00

 órakor kezdődnek. 

Idén is lesz Szent Rita Katolikus Ifjúsági Tábor Újudvaron! 

Jelentkezni lehet Nyulné Németh Erikánál a katolikus iskolában 

június 29-ig. A jelentkezők részére szülői értekezlet tartunk június 

29-én, szerdán 16
15

 órai kezdettel a katolikus iskolában, a 3. 

osztályos tanteremben. A táborral kapcsolatos további információk 

megtalálhatók az interneten, cím: www.ujudvaritabor.hu. 

        Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Hétfő (június 13.): Páduai Szent Antal áldozópap és  

egyháztanító emléknapja 

Szerda (június 15.) Árpád-házi Boldog Jolán 

szerzetesnő emléknapja 

Ünnepek és emléknapok 

 

 

Ördög a templomban 

 

 


