
 

   V. évf. 42. szám                   2016. október 23.  

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       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  

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: A szegény felkiáltott az Istenhez, * és Isten meghallgatta őt. 

Október 23-án, vasárnap országos gyűjtés van a missziók 

javára, így adjuk majd perselyadományainkat. 

November 1-jén, kedden sírkőszentelést végzek 13
00

 órától a 

tabi temetőben. Aki szenteltetni szeretne, kérem, jelezze a 

sekrestyében vagy a plébánián. Találkozó a ravatalozónál lesz! 

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben 

imádkozik a meghaltakért, november 1-8-ig mindennap teljes 

búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa 

szándékára. 

November 1-jén, kedden Mindenszentek főünnepe, parancsolt 

ünnep. SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL BŰN TERHE 

ALATT KÖTELEZŐ! Szentmisék lesznek a 

plébániatemplomban 11
00

 és 18
00

 órakor. A délelőtti és az esti 

szentmise végén is megtartjuk a megemlékezést elhunyt 

szeretetteinkért. Megkondulnak a harangok újra az idén 

elhunytakért. 

Október 30-án, vasárnap tartjuk a Zala - Bóta falurész 

búcsúját a 9
30

 órakor kezdődő szentmise keretében. 

November 2-án, szerdán Halottak napja, szentmise lesz a 

plébániatemplomban 8
00

 órakor. Akik meglátogatnak egy 

templomot vagy kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott 

feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet 

kell elimádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy a 

következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén.  

Október a Rózsafüzér hónapja, az esti szentmisék előtt (hétfő, 

kedd, csütörtök, péntek és vasárnap) 17
30

 órától rózsafüzért 

imádkozunk!  

Kaphatók a 2017. évi naptárak és a kalendárium. 

Megvásárolhatók a plébániatemplomban az újságos polcnál, a 

fíliákban pedig a sekrestyében. Kalendárium 500 Ft, 

forgathatós naptár 250 Ft, gyereknaptár 200 Ft, egylapos 

falinaptár 50 Ft. 

A megyeri templomban a soros szentmisék a téli időszámítás alatt 

szombaton 15
00

 órakor kezdődnek. 

               Sifter Gergő plébános 

Kedd (október 25.): Szent Mór püspök emléknapja 

Péntek (október 28.): Szent Simon és Szent Júdás Tádé 

   apostolok ünnepe 

1988-ban Nicholas Winton felesége éppen rendet tett a 

padlásukon, amikor egy régi jegyzetfüzetre bukkant. A füzetben 

száz és száz név és cím sorakozott egymás alatt. Az asszony 

sosem hallott még ezekről az emberekről. Rákérdezett a férjénél, 

hogy mégis miről van szó. Akkor a férfi megosztotta vele a 

történetet. 

1938-ban Nicholas Winton éppen Svájcban volt, amikor a hitleri 

német birodalom végrehajtotta a kristályéjszaka néven hírhedtté 

vált pogromot. Masszív támadásokat indítottak a német zsidóság 

ellen. Zsidó otthonokat, kórházakat és iskolákat fosztottak ki és 

gyújtottak fel, csaknem száz embert meggyilkoltak, a többit 

koncentrációs táborokba küldték. 

A családok kétségbeesetten igyekeztek, hogy megmentsék a 

gyermekeiket. Nicholas Winton úgy döntött, hogy akcióba lép. A 

férfi hazatért, hogy pénzt szerezzen és összegyűjtse a befogadó 

címeket. 

Összesen 669 gyermeket menekített át Nagy-Britanniába.  

Nicholas Winton sosem mesélt a történetéről senkinek, mert 

szégyellte, hogy nem tudott többet tenni... 

Vissza 1988-ba. Az akkor már idős férfi vendégként ül a 

közönség soraiban egy tévéműsor felvételén. Nem sejt semmit. 

És akkor a műsorvezető egyszer csak elkezd mesélni Nicholas 

Wintonról. Az egész teremben, kivétel nélkül mindenki Nicholas-

nak köszönhette az életét. 

És akkor Nicholas Winton végre megértette: felejtsd el, amit nem 

sikerült eddig megtenned. Amit sikerült megtenned, az számít 

igazán. 

Mi tehetek a mai nap másokért? 

Csak ennyit tegyen fel magának, amikor reggel felkel! 

       forrás: internet, Laudetur 

Hirdetések 

 

 

Ünnepek és emléknapok 

 

 

Szeretet nélkül a kötelesség elkedvetlenít, 

Szeretet nélkül a felelősség kíméletlenné tesz, 

Szeretet nélkül az igazságosság keménnyé tesz, 

Szeretet nélkül a kedvesség képmutatóvá tesz, 

Szeretet nélkül az okosság kegyetlenné tesz, 

Szeretet nélkül a rend kicsinyessé tesz, 

Szeretet nélkül a becsületesség kevéllyé tesz, 

Szeretet nélkül a tulajdon kapzsivá tesz, 

Szeretet nélkül a hit fanatikussá tesz,  

Szeretet nélkül az élet értelmetlen, 

Ám szeretetben élni: boldogság és öröm! 

Imádság: 

Hazafiasság, szeretet 

 

 


