
 

   V. évf. 44. szám                   2016. november 6.  

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    15
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: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram. 

Előre hirdetem, hogy a következő szentmise a torvaji 

templomban november 20-án, vasárnap 15
00

 órakor lesz. 

November 20-án, vasárnap, tartjuk a búcsúi szentmisét a lullai 

templomban 8
00

 órai kezdettel, Szent Erzsébet ünnepéhez 

kapcsolódva. 

November 20-án, vasárnap 9
30

 órakor tartjuk a bábonyi 

kápolna búcsúját Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva. 

Immár hagyományosan az idei évben is megrendezzük az 

adventi vásárt, amelynek bevételét jótékony célra fordítjuk. 

Célunk, hogy a templom mellett egy szép és méltó betlehem 

kerüljön felállításra. A vásárban árult portékákat saját kezűleg 

készítjük. Kéréssel fordulunk Önökhöz, ha kedvet éreznek, vagy 

támogatni szeretnék ezt a kezdeményezést, kérjük, segítsenek. 

Olyan saját kezűleg készített dísztárgyat, apróságot (képeslap, 

apró játék, gyöngy ékszer, kopogtató, asztali dísz, 

karácsonyfadísz, könyvjelző stb.) kérünk, melyet a vásáron 

árusíthatunk. Ezeket a tárgyakat eljuttathatják hozzánk, a 

katolikus iskolában Tóthné Margóhoz vagy Hajduné Kocza 

Verához a Bútorboltban. A fíliákat is kérjük, ahogy az elmúlt 

évben is, készítsenek ajándékokat, és őket is várjuk nagy 

szeretettel.  

Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, illetve 

Keresztény Élet újságokat előfizetni, szíveskedjenek jelezni a 

sekrestyében vagy a plébánián november végéig. Újság 

előfizetést a jövő évre – mint idén is – csak a teljes díj 

befizetésével áll módunkban elfogadni. Az éves díjakról 

hamarosan tájékoztatom a Testvéreket. 

Adventi zenei áhítatok lesznek a testvéregyházakkal együtt 

szombatonként 17
00 

órától a templomokban. Ezen alkalmak 

előtt a város főterén ökumenikus gyertyagyújtás lesz 16
30

-tól, 

majd közösen vonulunk át a koncert helyszínére. Az első zenei 

áhítatra november 26-án, szombaton kerül sor a 

plébániatemplomban. Tiszteljük meg egymást, intézzük úgy, 

hogy ezen alkalmakon részt tudjunk venni! Szeretettel kérem 

a testvéreket, hogy sütemények sütésével támogassanak 

bennünket, hogy vendégeinket köszönetünk jeleként 

megkínálhassuk. 
              Sifter Gergő plébános 

Szerda (november 9.):    Lateráni bazilika felszentelésének  

      ünnepe 

Csütörtök (november 10.):    Nagy Szent Leo pápa és  

      egyháztanító emléknapja  

Péntek (november 11.):    Tours-i Szent Márton püspök 

      emléknapja  

Einstein egy nap, órát tartott egy egyetemen. Az óra kezdetén az 

ősz professzor a táblához lépett és elkezdte felírni a kilences 

szorzásokat: 

1x9=7, 2x9=18, 3x9=27, 4x9=36, 5x9=45, 6x9=54, 7x9=63, 

8x9=72, 9x9=81, 10x9=90 

A közönség az első pillanattól fogva észrevette, hogy az első 

szorzást elrontotta és nagyon kinevették az idős zsenit. Néhányan 

össze is súgtak: "Biztosan hülyül már az öreg!" 

Azonban ő megfordult és a következőt mondta: 

-Tudom, miért nevetnek, de nem véletlenül rontottam el az első 

szorzást. Szeretnék megtanítani Önöknek egy nagyon fontos 

leckét: ez egy remek példa arra, hogy életük során mit fognak 

kapni az emberektől! Nézzék meg! Kilenc alkalommal jó 

eredményt írtam fel és csak egyetlen egyszer hibáztam. Hiába 

voltam az esetek kilencven százalékában helyes, most mindenki 

csak arról az egy hibámról beszél, és ezért nevetnek rajtam. 

Ez tehát a lecke: 

A világ sohasem fogja elismerni, amit ezerszer jól csinálsz, 

mindig azzal fognak bántani, amit egyszer elrontottál. De ne 

engedd, hogy eltérítsenek a céljaidtól! Ne hallgass a 

kárörvendőkre, csak acélozd meg magad és menj tovább! Nem 

rajtuk múlik, eléred-e a célodat!- 

Hatalmas taps tört ki a teremben és nagyon sokan szégyellték el 

magukat. 

Ha valaki hibázik, rögtön észrevesszük. De ha a másik jól csinál 

valamit, azt is észrevesszük? Értékeljük? Nem biztos! 

Ne a hibát, ne a rosszat vegye észre a másikban, hanem a jót! 

Gondolkozzon pozitívan, cselekedjen jó szándékkal! 

    forrás: internet, Laudetur 

Hirdetések 

 

 

Ünnepek és emléknapok 

 

 

Acélozd meg magad és menj tovább! 

 

1. Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki 

nem jár a bűnösök útján és nem vegyül a csúfot űzők közé.  

2.Aki örömét leli Isten törvényében, s parancsairól elmélkedik 

nappal és éjjel. 3.Olyan, mint a víz partjára ültetett fa, amely kellő 

időben gyümölcsöt terem, és levelei nem hervadnak. Siker 

koronázza minden tettét. 4.Nem így a gonoszok, egyáltalán nem. 

Pelyvához hasonlók, amelyeket elsodor a szél a földről.  

5.A bűnösök nem állnak meg az ítéletkor, sem a gonoszok az 

igazak közösségében.  

6Isten ugyanis őrzi az igazak útját, de a gonoszok útja pusztulásba 

visz. Zsolt 1,1-6 


