
 

   V. évf. 50. szám                 2016. december 18.  

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). 

Mise- és szertartásrend: 

December 19., hétfő   6
00

 Tab   - December 20., kedd   6
00

 Tab 

December 21., szerda 8
00 

 Tab  -  December 22., csüt.   6
00

 Tab 

December 23., péntek   18
00 

 Tab 

December 24., szombat: 

19
00

 – Bábony  és  Megyer  -  20
30

 – Torvaj  és  Sérsekszőlős 

22
00 

– Lulla és Zala  - 24
00

  -  Tab 

December 25., vasárnap: 

8
00 

– Sérsekszőlős  -  9
30 

 -  Zala 

11
00

 és 18
00

  -  Tab 

December 26., hétfő: 

8
00

 – Lulla  -  9
30

 Torvaj  -  15
00

 Megyer 

11
00

 – 18
00

 – Tab 

December 27., kedd: 18
00

 – Tab Szent János-napi bormegáldás 

December 28., szerda  - 8
00

 Tab – December 29. csüt. 18
00

 – Tab 

December 30., péntek – 18
00

 Tab 

December 31., szombat -17
00

 Tab  Hálaadási szentmise 

2017. január 1., vasárnap: 

11
00

 – 18
00

   Tab 

12
30

 – Sérsekszőlős  -  14
00

 Zala 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Urunk, Istenünk érkezik: * ő a dicsőség királya. 

Adventi időben hétfőn, kedden és csütörtökön 6
00

 órai 

kezdettel rorátés szentmisét tartunk, amely előtt és alatt gyónási 

alkalmat biztosítunk. Kérjük, idejüket próbálják úgy beosztani, 

hogy lelkileg minél előbb felkészüljenek Jézus születésére, és ne 

halogassák a lelki megtisztulást karácsony napjára. 

December 19-én, hétfőn a város főterén tartjuk 15
00

- 20
00

 óráig 

karácsonyi vásárunkat. Hálásan köszönöm minden jó szándékú 

ember adományát és a kezek munkáját. A Jó Isten áldja meg 

őket. 

December 23-án, pénteken 8
00

 órától díszítjük a 

templomunkat karácsonyra. Kérem, hogy akinek van lehetősége 

és ideje engedi, segítsen nekünk.  

December 24-én, szombaton reggel nem lesz szentmise! 

Plébániatemplomunkban éjféli szentmisével Krisztus Urunk 

születésének főünnepét üljük. 

December 27-én a 18
00

 órakor kezdődő szentmise keretében 

megtartjuk a Szent János-napi szokásos bormegáldást. Kérem a 

borosgazdákat, hogy értesítsék egymást, és hozzák el boraikat. A 

szentmise után, ahogy tavaly is, szeretettel hívom és várom őket a 

katolikus iskolába közös együttlétre, borkóstolásra. 

Apostolkodjunk ez ügyben is. 

Egyházközségünkben megrendezzük a IV. Egyházi bálunkat. 

A bál bevételét templomaink felújítására ajánljuk fel, 

természetesen a községekből és a plébániatemplomból érkezettek 

arányában. Többen kérdezték és jelezték, hogy jönnének, ezért 

a nagy érdeklődésre való tekintettel mindenkit kérek, hogy időben 

jelentkezzen a kellemetlenségek elkerülése miatt. A bál időpontja 

február 4., helye az önkormányzati iskola ebédlője. Jegyeket 

karácsonytól lehet vásárolni Hajduné Kocza Veránál a 

Bútorboltban, Vidáné Ildinél a Húsboltban, a Fodrászatban 

Tóthné Schell Krisztinánál, valamint a plébánián vagy a 

sekrestyében. 

A Keresztény Élet újság ára 9360 Ft/év, az Új Ember újság ára 

12400 Ft/év és az Adoremus 7080 Ft/év. Kérem, akik 

feliratkoztak, hogy a jövő évre is szeretnének előfizetni, az 

éves díjat fizessék be a sekrestyében január 29-ig.  

Szeretettel közlöm a kedves Testvérekkel, akik az idei évben még 

nem rendezték az egyházi hozzájárulásukat, ezt megtehetik a 

szentmisék előtt és után a sekrestyében, illetve a plébánián 

hivatali időben. 

           Sifter Gergő plébános 

Akkoriban pénztáros voltam egy pesti MÁV állomáson. Korán 

hajnalban kezdtük a szolgálatot, vasárnap is. Aznap is sok volt az 

utas, egymás után mentek a vonatok. Reggel négyen dolgoztunk, 

de 10
05

 után csak egyedül voltam. Éhes és fáradt voltam.  

Ekkor elém lebbent egy csinos, feketekosztümös hölgy, nagyszélű 

kalapban, fehér csipkeblúzban. A kifutott vonat után intve kérdezi, 

hová ment? 

 – Vácra – feleltem. 

Erre olyan káromkodásba kezdett, amely nem illett sem a 

ruhájához, sem női mivoltához, sem a vasárnaphoz és nem illett 

egyetlen emberi szájba sem.  

– És mikor megy legközelebb? - kérdezte végül. – Tizenkettő 

húszkor – válaszoltam. Egészen az ablakig hajolt be, úgy kiáltotta 

be: - Addig én mit csináljak? Furcsa nyugalom szállt rám. 

Hirdetések 

 

 

Más embert vitt a vonat 

Felálltam és azt feleltem:  

- Itt a csarnok ajtaján menjen ki szépen és balra fordulva 

egyenesen az út végén áll egy kis templom: oda menjen be és 

imádkozzon!  

De már a függönyt be is rántottam, összecsuklottam és csak ültem. 

Sokáig. Vasárnap volt. De már nem voltam éhes, sem pihenni 

nem akartam, csak ültem. Aztán dolgoztam, hogy csak múljon 

mielőbb az idő. Mindenki mehet templomba, imaházba, csak 

nekem kell itt ülnöm és még ilyen beszédet is hallgatnom… A 

12
20

-ashoz már kinyitottam az ablakot, elég sokan voltak, végre 

ritkult a nép, a vonat is mindjárt beáll… - és ekkor újra elém állt a 

feketekosztümös asszony. – Mondja, miért küldött oda?- kérdezte, 

de már egészen más hangon. – Húsz éve nem érdekelt engem se 

templom, se Isten és most…. – kezébe temette arcát és sírt, rázta a 

zokogás. Az én szemem is könnyes lett. Lassan beállt a vonat. 

Rám nézett még kisírt szemmel, de már mosolyogva búcsút intett 

és futott a vonat után. Minden fáradtságom eltűnt, hiszen vasárnap 

volt, és éreztem, hogy ez a vonat már más embert visz, mint az 

előző vonat vitt volna, ha eléri….. 

Gondolat:  

Ha Istent kizárjuk az életünkből, kifordulhatunk önmagunkból. 

Elveszítjük lelki békénket, nyugalmunkat. Élt már ilyet? Régen 

gyónt, régen volt szentmisén? Menjen el! Isten kegyelme 

működni fog Önben, csak legyen a szíve nyitott. 

       forrás: Laudetur – Heti lélekemelő 


