
 

   V. évf. 34. szám              2016. augusztus 28.  

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       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  

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Jóságodban Istenünk, * hajlékot készítesz a szegénynek. 

A szeptember 3-i Tabi szüreti mulatságon a katolikus plébánia és 

Szent Gellért Iskola közös sátránál mindenkit szívesen fogadunk 

egy tányér gulyáslevesre és finom lekváros fánkra! 

Egyházközségünk a testvér egyházakkal együtt, szeptember 24-

én, szombaton Családi Napot szervez. A programokat hamarosan 

olvashatják plakátokon, interneten és az újságokban is. Főző 

versenyre várjuk családok, baráti társaságok jelentkezését! Az 

alapanyagot biztosítjuk. Aki részt venne benne, feliratkozhat a saját 

egyházközsége lelkipásztoránál. 

 

Meghívó - Felhívás 

 

 

Szeptember 1-jén megkezdődik az új tanév, és ezzel együtt a 

hitoktatás is az iskoláinkban. Kérjük a kedves szülőket, hogy 

ne feledkezzenek meg gyermekeik vallásos nevelésére tett 

ígéretükről és engedjék, hogy a világi tanulmányok mellett a 

hittanórákon, és a vasárnapi szentmiséken Istent és az ő tanítását 

megismerjék.  

A Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola 

tanévnyitóját szeptember 1-jén, csütörtökön a 8
00

 órakor 

kezdődő szentmise keretében tartjuk. 

Szeptember 7-től kezdve a szerda reggeli szentmisék, az 

iskolai tanév ideje alatt reggel 8
00

 órakor kezdődnek. 

Szeptember 2-a elsőpéntek, délelőtt a betegek látogatását és 

gyóntatását végzem, 17
30

 órától gyónási alkalmat biztosítunk, 

18
00

 órakor pedig szentmise lesz. 

Előre hirdetem, hogy a megyeri templom búcsúját 

Kisboldogasszony ünnepéhez kötődően szeptember 11-én, 

vasárnap a 9
30

 órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk, 

ezért a torvaji templomban a vasárnapi szentmise csak ezen 

alkalommal 15
00

 órakor kezdődik. 

Rendkívüli gyűjtést hirdetek szeptember 11-én és 18-án, 

vasárnapokra a megyeri templom sürgős felújítására. A tető 

javításra szorul, mindenhol beázik. Kérem a testvéreket, ha   

lehetőségük van rá, segítsenek! 

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

befizetésével tegyünk eleget egyházi kötelezettségünknek. 

           Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Ím a kis hadsereg 

Elszánt harcra készen, 

A hátakon táska  

Füzetek a kézben. 

Szívekben s ajkakon, 

Áhítatos ének: 

Hadba induláshoz, 

Oh, jöjj el, Szentlélek! 

Mert mi hadba megyünk 

A lustaság ellen, 

S hódítani akarunk 

Tudományberkekben.   Azért a mi harcunk 

Célunk: tanult s okos   Valóban szent harc lesz 

Emberekké lenni,   Szükségünk van hozzá 

Hogy az Égért s Földért,   Égi kegyelemhez. 

Tudjunk sok jót tenni.                Azért esd szívünkből 

               A könyörgő ének,  

               Jöjj el segíteni, 

             Oh, jöjj el, Szentlélek! 

            Blaskó Mária 

Tanévnyitó 

Egy fiatalember minden nap délben bekukkantott a templom 

ajtaján és pár másodperccel később már ment is tovább. Kockás 

inget és szakadt farmert viselt, mint a többi maga korabeli fiatal. 

Papírzacskóban hozta az ebédre szánt két zsömléjét. A plébános 

gyanakvóan kérdezte, hogy miért jött, mivel manapság már a 

templomban is lopnak. 

- Imádkozni jövök - válaszolta a férfi. 

- Imádkozni... Hogy tudsz ilyen gyorsan imádkozni? 

- Hát... mindennap benézek a templomba és annyit mondok: -  

„Jézus, Józsi vagyok", aztán elmegyek. Rövid imádság, az igaz, 

de remélem, hogy az Úr meghallgat. 

Néhány nap múlva egy munkahelyi baleset következtében a 

fiatalembert fájdalmas törésekkel szállították kórházba. Többen 

voltak egy szobában. Érkezése teljesen átalakította az osztályt. 

Nemsokára az ő szobája lett a folyosó összes betegének 

találkozóhelye. Fiatalok és idősek ültek az ágya mellett és ő 

mindenkire rámosolygott, mindenkihez volt egy-egy kedves 

szava. A plébános is eljött meglátogatni, és egy nővér kíséretében 

odament a fiatalember ágyához. 

- Azt mondták, hogy nagyon össze vagy törve, mégis vigaszt 

nyújtasz a többiek számára. Hogy vagy képes erre? 

- Annak az embernek köszönhetem ezt, aki minden nap délben 

eljön hozzám. 

Az ápolónő félbeszakította: - De hisz délben soha nem jön senki! 

- Ó, dehogyisnem. Mindennap eljön, benéz az ajtón és azt 

mondja: - Józsi, Jézus vagyok -, és elmegy. 

Elég egy gondolat, egy szó, hogy Jézust megszólítsuk. 

Amikor hozzá fordulunk, akkor rá figyelünk. S ha rá figyelünk, 

akkor az Ő jelenlétében vagyunk. Az Ő jelenlétében pedig teljesen 

rábízhatjuk magunkat. 

Kell ennél több? Ahogyan szent Teréz mondta: Isten egyedül 

elég! 

                   forrás: Laudetur, internet 

A látogatás 

 

 


