
 

   VI. évf. 1. szám                      2017. január 8.  

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). 

Mise és szertartásrend: 

Január 9., hétfő: 18
00 

Tab  -  Január 10., kedd: 18
00

 Tab 

Január 11., szerda: 8
00

 Tab  -  Január 12., csüt.: 18
00

 Tab 

Január 13., péntek:18
00

 – Tab – Január14., szombat: 7
00

 – Tab 

Január 15., vasárnap:  

Sérsekszőlős 8
00 

- Zala 9
30

 – Tab: 11
00

 és 18
00 

Ökumenikus imaalkalmak miatt csak ezen a héten: 

Január 16., hétfő 7
00

 Tab - Január 17., kedd 7
00

 Tab 

Január 18., szerda 8
00

 Tab – Január 19., csüt. 7
00

 Tab 

Január 20., péntek 7
00

 Tab - Január 21., szombat 7
00

 Tab 

Január 22., vasárnap: 

Lulla 8
00

 – Torvaj 9
30

 – Tab: 11
00

 és 18
00

 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Áldja meg Isten az ő népét:* adjon neki békességet!  

Január 12-én, csütörtökön az esti szentmise utánra 

összehívom az egyházközség képviselőtestületét a 2016. évi 

számadás és a 2017. évi költségvetés értékelésére, megvitatására 

a plébánia közösségi termébe. 

Aki szeretne ebben az évben szentmisét mondatni, az jelezze 

az időpontot minél előbb. Szentmisét mondathatunk élő és 

meghalt szeretteinkért. Ne feledkezzünk meg róluk, számukra ez 

lehet a legnagyobb ajándék, amely által segíthetünk rajtuk, hogy 

üdvösségre jussanak. 

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.  

Előre hirdetem, hogy az Ökumenikus imahét január 15-22-ig 

lesz az egész világon.  

Az ökumenikus imalkalmak miatt január 16-ával kezdődő 

héten a hétfő, kedd, csütörtök, pénteki szentmisék nem este, 

hanem reggel 7
00

 órakor lesznek. 

Január 17-én, kedden az ökumenikus imaalkalom 

plébániatemplomunkban lesz, amely után 

szeretetvendégségre készülünk. Szeretettel kérem a 

testvéreket, akinek lehetősége van erre az alkalomra 

süteménnyel, szendviccsel vagy valamilyen aprósággal 

készülni, szíveskedjen segíteni. Ha bármi oknál fogva eljönni 

nem tudnak, behozhatják a sekrestyébe vagy a plébániára. Segítő 

együttműködésüket a Jó Isten fizesse meg. 

Új Ember és a Keresztény Élet újságokat vigyük el az újságos 

polcról. 

          Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

– Igehirdetésének egyik mondata hozott ide. – Örülök, hogy 

eljött, foglaljon helyet, s mondja el, mi volt az a mondat. 

– A félretett, az összegyűjtött harag felgyülemlik, és – azt 

hiszem, így hangsúlyozta – gyűlölet lesz belőle, s azt öli, aki 

gyűlöl, lassan, de biztosan. Kérdezni szeretnék. Kétszer elvált 

asszony vagyok. Mindkét házasságom anyám nehéz természete 

miatt bomlott fel, akivel együtt kellett laknunk. Nem volt más 

megoldás. Egyik veje sem tudta elviselni, hogy elsősorban anyám 

„kislánya” legyek a házasságban és ne feleség. Merem állítani: 

mindketten anyám elől menekültek el. Már évek óta egyedül 

élünk, anyám és én. Egy fedél alatt, de némán és acsarkodva, 

keserűen, robbanékony légkörben. Hónapokkal ezelőtt rémülten 

döbbentem rá – rettenetes kimondani is –, hogy gyűlölöm az 

anyámat kétszer tönkretett életem miatt. De ez a gyűlölet valóban 

engem öl. Míg házasságban éltem, jóformán sose voltam beteg. 

Most kétségbeejtően rossz alvó vagyok, s szüntelenül fáj 

valamim. Szédülök, a vérnyomásom ugrál, szorongásaim vannak. 

Megromlott az egészségem, és egyre fogyok. Már orvoshoz sem 

megyek, mert minden leletem negatív, csak éppen én vagyok 

pozitív, beteg. Érzem, hogy ha nem történik valami, a magam 

gyűlölete öl meg. Mondja: mit tegyek? 

– Mit tett eddig? – Imádkoztam azért, hogy ne gyűlöljem az 

anyámat. – Mióta imádkozik ezért? – Amióta tudom, hogy 

gyűlölöm. – Csak azért imádkozott, hogy ne gyűlölje? – Nem, 

olykor, ha tudtam, azért is, hogy szeretni tudjam. – Engedjen meg 

egy kérdést. Hogyan várta ennek a kérésnek a teljesítését? 

Tulajdonképpen mit várt? – Hát, hogy szeretni tudjam. – Tehát 

valami érzésre várt. Ne haragudjék, ha így mondom: valami 

Recept a szeretethez 

 

 

jóleső, meleg bizsergésre várt a szíve körül, ugye? És az 

elmaradt. Így van? – Valahogy így. De már nem is imádkozom. 

Csalódtam az imában. – Szeretnék valami mást is ajánlani. – 

Azért jöttem. – Érzésekre várt, de nem tett semmit. Arra várt, 

hogy Isten tegyen az életével valamit. Így van? – Igen, körülbelül 

így. – Pedig Isten mindent megtett értünk a Krisztusban. – A 

kereszten? – Ott, és ezért nekünk is mindent meg kell tennünk, 

ami tőlünk telik, hálából. Édesanyjáért kellene valamit megtennie 

még. Mert legtöbbször az érzésekből lesznek a cselekedetek, de 

olykor az elkezdett cselekedetekhez csatlakoznak az érzések. 

Vagy váltanak ki érzéseket. – De mit tegyek? – Céltudatosan, 

rendszeresen és naponként tegyen jót édesanyjával és eközben 

imádkozzék érte, ha még tud. – De mondtam, hogy gyűlölöm. – 

Meg akar gyógyulni? – Igen. – Akkor cselekedjék, és ne keressen 

kibúvót. Egyébként Jézus is mondott egyet s mást, még az 

ellenség szeretetéről is. – Mit tegyek hát? Íme a RECEPT: 

Tessék: hétfőn reggel mosolyogva köszöntöm őt és 

megkérdezem, hogy aludt. Kedden: kitakarítom az ő szobáját is. 

Szerdán: két szelet süteményt hozok neki. Csütörtökön: elhívom 

sétálni, hazafelé pedig kérdezgetek és hagyom őt – csak őt – 

beszélni. Pénteken: megkérem, hogy zongorázza el azt a dalt, 

amit gyermekkoromban szokott. – Már évek óta nem zongorázik. 

– De kérnie szabad. Szombaton: megkérem, hogy segítsen jó 

túrós gombócot főzni, mert azt ő jobban tudja. Vasárnap: 

bemegyek a szobájába, amikor lefeküdt, betakargatom és 

megcsókolom. –A csók is kell? – Igen. – Jaj! – Miért, jaj? – Mert 

évek óta nem csókoltam meg. – Vállalja ezt a hetet így? Igen. -  

Isten segítse. Várom. Hetekig nem jött. De egy hétfőn, kora 

reggel telefonált. Sírva: – Mikor tegnap ismét betakartam, az én 

hideg és kőkemény anyám felült az ágyban, és magához ölelte a 

fejem, és éreztem, hogy könnyes a szeme és azt mondta: – De jó 

vagy mostanában hozzám. – Akkor, évek óta először, éreztem, 

hogy szeretem az anyámat. 

Aztán hozzátette: – Adja másnak is oda ezt a receptet!  
                Gyökössy Endre (részlet) 


