
 

   V. évf. 29. szám                    2016. július 24.  

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

 órakor 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, Kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       7
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: Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem. 

A sérsekszőlősi és a tabi hívek összefogásában szerveződött meg 

az első katolikus kreatív napközis tábor. A helyszín csodálatos 

volt: felújított egykori iskolaépület, közelben játszótér, rendezett 

park kemencével, bejárható távolságban gyönyörű halastó. 

A Szent Gellért Katolikus Iskola és a falu alsós gyermekei vettek 

részt a programokon. A napot közös tornával indítottuk, majd 5-6 

-féle kézműves alkotás elkészítésének lehetőségét kínálta fel a 

népes és lelkes segítői csapat. A legtöbben a természet élőlényeit 

ábrázoló gipszfigurák kifestését választották, de volt lehetőség 

falapra piropákával képeket készíteni, só-liszt gyurmából 

különféle figurákat formálni vagy éppen gyöngyből krokodilt 

fűzni. A türelmesebbek gyufaszálakból keresztet ragaszthattak, 

vagy szivárványt ábrázoló képet hímezhettek. Néhány alkalommal 

lehetőség nyílt némi tudás megszerzésére is a madarakkal és az 

erdő-mező növényeivel kapcsolatban. Olyan élőlényeket 

választottunk, melyek a Szentírásban is szerepelnek, s felidéztük a 

hozzájuk kapcsolódó jézusi példabeszédeket, tanításokat. 

A közös étkezések alkalmával hálát adtunk Istenünknek a sok 

finom falatért s ez úton is megköszönjük a felajánlásként kapott 

gyümölcsöket, lekvárokat, édességeket. 

A délutánok diavetítéssel, beszélgetéssel, közös játékkal, 

slagstrandolással teltek. Fodrászattal, néptánccal és íjászattal is   

ismerkedhettek a táborlakók.  

Több éneket is megtanultunk, melyeket a záró szentmisén a falu 

templomában elő is adtunk. 

Jó volt látni a boldog és vidám gyermekeket, megélni, hogy egy 

ilyen kisközség mennyi értékes embernek otthona, akik szívesen 

osztják meg tudásukat a felnövekvő nemzedékkel. A legjobban 

sikerült program a hat állomásból álló akadályverseny, majd az 

estébe nyúló, a szülőkkel közös szalonnasütés volt. 

         Tenyei-Tóth Angéla 

Július 24-én, vasárnap tartjuk a zalai templom búcsúját, 

amelyet a 9
30

 órakor kezdődő szentmise keretében ünneplünk. 

A szokott feltételekkel teljes búcsú nyerhető. (Tiszta lélek, 

szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára.) 

Július 24-én, vasárnap a 11
00

 órás szentmise után Szent Kristóf 

(az utazók védőszentje) ünnepéhez kötődően 

gépjárműmegáldást végzünk! Szeretettel hívok minden 

autóval, motorkerékpárral és biciklivel közlekedő 

Testvéremet! 

Hálásan köszönöm meg mindazok munkáját, akik a 

sérsekszőlősi vagy a szálkai táboraink valamelyikének 

szervezésében és lebonyolításában kivették részüket! Egész heti 

áldozatos munkájukat a Jó Isten jutalmazza meg százszorosan! 

Tartalmas szép napokat tölthettünk együtt, amelyért 

elsődleges hála a Jó Istené! 

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

befizetésével tegyünk eleget egyházi kötelezettségünknek. 

       Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Hétfő (július 25.):  Szent Jakab apostol ünnepe 

Kedd (július 26.):  Szent Joakim és Szent Anna, 

          a Boldogságos Szűz Mária szüleinek emléknapja 

Péntek (július 29.): Szent Márta emléknapja 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

„Vissza a természetbe” táborról 

 

 

Két utazó angyal megállt, hogy az éjszakát egy tehetős család 

házában töltse el. A család udvariatlan volt, és megtagadta az 

angyaloktól, hogy a nagy ház vendégszobájában pihenjék ki  

magukat. Ehelyett egy picike helyet kaptak a hideg pincében. 

Amikor kinyújtóztak a kemény padlón, az idősebb angyal 

meglátott egy lyukat a falon és kijavította azt. Amikor a fiatalabb 

angyal kérdezte, miért, az idősebb angyal így felelt:   

- A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak. 

A következő éjjelen mindketten egy nagyon szegény, de 

vendégszerető paraszt és felesége házában pihentek. Miután azok 

azt a kevés ételt is megosztották velük, amijük volt, átengedték az   

angyaloknak az ágyukat, ahol ők jót aludhattak. Amikor a 

következő napon a nap felkelt, az angyalok könnyek között 

találtak a parasztot és a feleségét. Az egyetlen tehenük, akinek a 

teje az egyedüli bevételük volt, holtan feküdt a mezőn. 

A fiatal angyal dühös lett és kérdezte az idősebbet, hogyan 

hagyhatta, hogy ez megtörténjen. Az első embernek mindene   

megvolt, mégis segítettél neki, vádolta. A második családnak 

kevese volt, és hagytad, hogy elpusztuljon a tehenük.  

- A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak,- mondta ismét az 

idősebb angyal. - Amikor a nagy ház hideg pincéjében pihentünk, 

észrevettem, hogy a falon lévő lyukban arany van. Mivel a 

tulajdonos olyan mohó volt és nem akarta megosztani szerencsés 

sorsát, betapasztottam a falat, hogy ne találhassa meg. Amikor a 

utolsó éjszaka a paraszt ágyában aludtunk, jött a halál angyala, 

hogy elvigye a feleséget. Helyette odaadtam a tehenet. 

"A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak."   

Néha pontosan az a jó, ami történt, csak a dolgok nem annak 

mutatkoznak, aminek kellene. Ha bízol, csupán arra kell 

hagyatkoznod, hogy minden eredménynek megvan az előnye. 

Amíg nem telik el egy kis idő, ezt nem veszed észre... 

      forrás: internet 

Utazó angyalok 


