
 

   V. évf. 45. szám                 2016. november 13.  

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: Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot. 

November 20-án, vasárnap országos gyűjtés lesz a Karitász 

javára, amely adományokkal a rászorulókat támogatja 

Anyaszentegyházunk. 

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, a bábonyi kápolna búcsúját 9
30

 

órai kezdettel, Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva. 

November 20-án, Krisztus Király vasárnapja van, az egyházi 

év utolsó vasárnapja. Ezen a napon tartandó szentmise végén 

ünnepélyesen kitesszük az Oltáriszentséget, elimádkozzuk a 

Jézus Szíve litániát a felajánló könyörgéssel együtt. Akik ezen 

az ájtatosságon részt vesznek, teljes búcsút nyerhetnek a szokott 

feltételekkel. 

Immár hagyományosan az idei évben is megrendezzük az 

adventi vásárt, amelynek bevételét jótékony célra fordítjuk. 

Célunk, hogy a vásárban minél több gyermek pihenését 

segítsük plébániai táborunkban. 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 a plébániára. 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 az áhítatok helyszínére. Az első zenei 

áhítatra november 26-án, szombaton kerül sor a 

plébániatemplomban. A zalaegerszegi CATERINA 

KAMARAKÓRUS lesz a vendégünk. Adventi gondolatokat 

mond Sándor Zoltán református lelkipásztor. 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. Ezen alkalommal csak a fellépőket 

hívjuk a szeretetvendégségre! 

               Sifter Gergő plébános 

Szerda (november 13.): Skóciai Szent Margit emléknapja  

Szombat (november 19.): Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe 

Erzsébet a felebaráti szeretet szentje. Tudta jól használni vagyonát, 

nem ijedt meg környezete rosszallásától. Arra biztat példája, hogy 

vegyük észre a rászorulót, és ne ijedjünk meg a környezetünkben 

felhangzó ellenvetéstől, hanem Isten erejével járjunk a krisztusi 

úton. 

Tizenegy éves volt, és minden alkalmat megragadott, hogy 

pecázhasson a szülei kunyhója melletti stégről egy tó közepén 

lévő szigeten. A pisztrángsügér-szezon kezdete előtt egy nappal 

kora este az apjával horgásztak kettesben. A csali becsobbant a 

vízbe, és a víz színesen fodrozódott körülötte. Amikor botja 

ívben meghajlott, tudta, valami nagy hal akadt a horogra. Az apja 

csodálattal nézte, amint a fiú ügyesen fárasztja a halat a part 

menti vízben. Végül nagyon óvatosan kiemelte a vízből a 

kimerült állatot. Még soha életében nem látott ekkora halat, 

pisztrángsügér volt. Az apa gyufát gyújtott és az órájára nézett. 

Majd a fiára. 10 óra volt. Az idény két óra múlva kezdődött. – 

Vissza kell dobnod fiam – mondta. – De apa! – kiáltott a fiú. – 

Fogsz majd másikat – csitította az apja. – De nem ekkorát – 

méltatlankodott a fiú. Körülnézett. Rajtuk kívül egyetlen horgász 

vagy csónak sem látszott. Bár senki nem látta őket, és soha senki 

nem tudná meg mikor fogták a halat, tudta, a döntés 

megfellebbezhetetlen. Lassan kiszedte a horgot a hatalmas 

pisztrángsügér szájából, majd visszaengedte a halat a vízbe. 

Tudta, soha többé nem fog ekkora halat látni.  

Mindez 34 éve történt. A fiú ma sikeres építész. Még mindig 

kijár a kis szigetre pecázni, most már a saját fiával és lányával.  

Igaza volt. Soha többé nem fogott olyan óriási halat, mint akkor 

este. De időről – időre látja a halat – minden alkalommal -, 

amikor erkölcsi kérdés merül fel az életében.  

Ha gyermekkorunkban arra tanítottak, hogy a halat visszadobjuk 

a vízbe, akkor az igazságot tanultuk meg.  

Gondolat: Nem helyes kijátszani a rendszert, áthágni a 

szabályokat. Azt kell tenni, ami helyes és erőt ad. Az erkölcs 

egyszerűen a helyes és a helytelen dolgok különválasztása. 

Csupán a gyakorlás nehéz. Helyesen cselekszünk-e, amikor senki 

sem lát?  
             forrás: Laudetur, Heti lélekemelő  

Hirdetések 

 

 

Ünnepek és emléknapok 

 

 

Erkölcsi lecke pecázáskor 

 


