
 

 

       VII. évf. 44. szám                 2018. november 4. 

Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem. 

 

November 18-án, vasárnap 8
00

 órakor tartjuk a búcsúi 

szentmisét a lullai templomban Szent Erzsébet ünnepéhez 

kapcsolódva. 

November 18-án, vasárnap 9
30

 órakor tartjuk a bábonyi 

kápolna búcsúját Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva. 

November 18-án, vasárnap 13
00

 órakor a megyeri templomban 

is lesz szentmise. 

Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, Keresztény Élet 

illetve Adoremus 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. 

            Sifter Gergő plébános 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: :  06- 30/785-1060  

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: 

November 5., hétfő 18
00

 Tab – November 6., kedd 18
00 

Tab 

November 7., szerda 8
00 

Tab – November 8., csüt. 18
00

 Tab 

November 9., péntek 18
00

 Tab –November 10, szombat 7
00

 Tab  

November 11., vasárnap: 

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00

 és 18
00

  

November 12., hétfő 18
00

 Tab –November 13., kedd 18
00 

Tab 

November 14., szerda 8
00 

Tab – November 15., csüt. 8
00

 Tab 

November 16., pén. 18
00

 Tab – November. 17., szomb. 7
00

 Tab  

November 18., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Bábony - Tab: 11
00

 és 18
00

 – 13
00

 Megyer  

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hétfő (november 5.): Szent Imre herceg ünnepe 

Péntek (november 9.): Lateráni Bazilika Felszentelésének 

   ünnepe 

Szombat (november 10.): Nagy Szent Leo pápa és egyháztanító 

   emléknapja  

A héten különösen is emlékezünk elhunyt szeretteinkre, 

ismerőseinkre. A rájuk való emlékezésben eszünkbe juthat: "de jó 

lett volna még ezt-azt elmondani a másiknak", vagy "bár ne 

mondtam volna neki sértő szavakat", stb. 

Bezárt a hó a szobámba. Kint térdig ér, vagy még magasabban.  

Csak ülök, és emlékezem. A holtakra. Sorra, ahogy eszembe 

jutnak. Lajosra, a legokosabb osztálytársunkra a gimnáziumban. 

Dolgozatairól írtuk le a matematika feladatokat. Mert mi 

udvaroltunk. Ő nem. Kicsi, torz növésű és csúnya volt. Ő tanult. 

Mindenkin segített. Sosem fogadott el semmit. Tornából 

felmentették. De lejött a tornaterembe bennünket nézni. Egyszer a 

tornatanárunk az öltözőben beleszaladt. Ráüvöltött: 

- Mit lábatlankodsz itt, te töpörtyű?! - félrelökte, és berohant a 

zsivajgó kosárlabdázók közé. Lajos elesett. Tornacipőmet 

vetettem le, és Lajosra néztem. Tétován felállt. Felment az 

osztályba. Mire felértem, a helyén ült egyedül. Mozdulatlanul. 

Maga elé nézett. Háromszögletű arca krétafehéren világított. Felé 

nyújtottam a szendvicsemet: 

- Szalámis, szereted? - Nem. 

Maga elé meredt. Tudtam, hogy szereti. Ritkán hozott tízórait. 

Özvegy édesanyja nevelte valami betegsegélyből. Az érettségin 

mellettem ült. Amikor látta, hogy kínlódom az egyenlet 

felállításával, keskeny cédulán egy óvatlan pillanatban elibém 

tolta az indulási képletet. Sosem tudtam megköszönni. Az 

érettségi bankettre egyedül ő nem jött el. Geológus lett. Az 

újságban olvastam a nevét, amikor kitüntették. Egyszer levelet 

kaptam édesanyjától. Kérte, keressem fel. Lajos meghalt. Még 30 

éves sem volt. Rohantam. 

- Íróasztalán egy magának címzett borítékot találtam, de levél nem 

volt benne - mondta a madárcsontú öregasszony. - Lajos a 

Normafánál felakasztotta magát. Zsebében ezt a cédulát találták. 

Ideadta. Csak ennyi állt rajta: „Minek éljen egy töpörtyű?” 

Ránéztem, ő pedig énrám. 

- Azért kértem, keressen fel - szólalt meg újra -, hátha érti ezt a 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

cédulát. Mit mondhattam volna? Hogy vannak lassan ölő 

mondatok? Hallgattam. Aztán megcsókoltam Lajos anyját, és 

eljöttem. Amikor a gimnázium előtt zörgött el a villamos, bőgtem. 

Azóta sem szeretek arra járni. 

A kimondott szónak súlya van! Építheti, de rombolhatja is a másik 

ember lelkét! 

Add Uram, hogy szavaimmal ne bántsam meg szeretteimet, hanem 

a javukra lehessek! Ne mondjak olyat, melyet később 

megbánhatok, esetleg már túl késő lenne a megbánáshoz! Ámen. 

        forrás: internet 

Hirdetések 

 

 

A kimondott szónak súlya van 

 

Jézus így szól hozzánk: 

Jöjj a kereszthez, gyermekem, ha bánat súlya nyom, 

Jöjj, itt elcsendesül a sajgó fájdalom. 

Ne fogja el lelked a néma csüggedés, 

Tanuld meg Tőlem, mi a szenvedés. 

Az én szívem a kereszten teérted is vérzett, 

Cserébe nem kérek mást, csak szeretetet. 

Szeress és ajánld fel Nekem imádat, 

Vedd fel a keresztet és kövesd útjaimat. 

A szenvedés tüzében én megtisztítom lelked, 

A szenvedéstől ne félj, én segítek neked. 

A szenvedések szárnyán bátran repülj felém, 

Ha már elfáradtál, kapaszkodjál belém. 

Ne félj, nem hagylak el, csak te se hagyj el engem, 

Elrejtett könnyeid drágakövek nekem. 

Ha végig hű leszel, koronádra teszem, 

Így fogadd el Tőlem súlyos keresztedet. 

Segíts megmenteni a bűnös lelkeket. 

Gyermekem, te értsd meg, mit a világ nem ért: 

Hogy drága kincs Velem szenvedni a lelkekért! 

Jöjj Hozzám gyakrabban, mert Én mindig várlak, 

Ne félj, csak küzdj bátram, Én téged megáldlak. 

Indulj hát utadra küzdeni, szenvedni, 

De naponta jöjj Hozzám erőt meríteni. 

Szívemnek ajtaján – ha nem szűnsz meg zörgetni – 

Édesatyám fog majd téged beengedni! Ámen 


