
 

 

VIII. évf.21. szám                        2019. május 26. 

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

Zsoltár: Magasztaljanak, Isten, a népek, * minden nemzet áldjon téged. 

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: 

A májusi esti szentmisék előtt, hétfőn, kedden, csütörtökön, 

pénteken és vasárnap 17
30

 órától májusi litániát imádkozunk.  

Május 27., hétfő 18
00

 Tab – Május 28., kedd - 18
00

 Tab 

Május 29., szerda 8
00

 Tab – Május 30., csüt. 18
00

 Tab 

Május 31., péntek 18
00

 Tab – Június 1., szombat 7
00

 Tab  

Június 2., vasárnap: 

11
00

 és 18
00

 Tab 

Június 3., hétfő 18
00

 Tab – Június 4., kedd - 18
00

 Tab 

Június 5., szerda 8
00

 Tab – Június 6., csüt. 18
00

 Tab 

Június 7., péntek 18
00

 Tab – Június 8., szombat 7
00

 Tab  

Június 9., vasárnap: 

8
00

: Sérsekszőlős – 9
30

: Zala – 11
00

 és 18
00

 Tab - 13
00

 Bábony 

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

-Templomainkban a szentmisék után 

-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.) 

  Új neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab 

-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra:CIB Bank: 10700749-71203887-51100005  

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Egyszer élt egy nagyon különleges alkotásokat készítő szobrász 

mester. A szobrai majdnem megmozdultak és rengetegen jártak 

alkotásainak csodájára messze földről. 

Ahogy az már ilyenkor csak lenni szokott, néhányan nagyon 

szerették volna megtanulni ezt a művészetet és könyörögtek neki, 

hogy fogadja őket tanítványaivá. A mester egy ideig 

gondolkodott, de aztán, nehogy tudása vele szálljon a sírba, úgy 

döntött, hogy elfogadja a jelentkezőket. Először csak pár 

tanítványa volt, akikkel teljesen az alapoknál kezdte. Első 

lépésként megtanította nekik, hogyan kell jó drótvázat csinálni a 

leendő szoborhoz, aztán azt, hogy miként kell rátapasztani erre az 

agyagot, és így tovább… Telt múlt az idő és szép lassan egyre 

több tanítványa lett, mivel igen sokan megszerették kedves 

modoráért, és különleges alkotásainak készítését egyre többen, 

szerették volna magukévá tenni. Aztán egy nap, sok-sok év tanítás 

után a mester úgy érezte, hogy már minden tudását átadta 

tanítványainak és azt mondta, hogy akkor mától nem tanít többet, 

hanem visszavonul, és úgy ahogyan kell, elkészíti élete fő művét. 

Így is tett. Mikor elkészült, egy valóban monumentális és 

különleges szobrot készített el, ami méltán volt életének fő műve. 

Mikor befejezte, érezte, hogy akkor már mindent megtett ebben a 

világban, és pár napra rá eltávozott. Meghalt. A tanítványai 

nagyon sajnálták, hogy szeretett mesterük nincs már velük ebben 

a világban, és jó ideig szomorkodtak emiatt… Viszont mivel 

sokan voltak, kezdett a csoport a fejetlenség sűrű erdeje felé 

tévedni, így arra az elhatározásra jutottak, hogy választaniuk kell 

maguk közül egy utódot a mester helyére. Azt találták ki, hogy a 

mester összes tanítványa készítsen egy alkotást, és akkor azok 

elbírálása alapján választanak maguk közül vezetőt. Minden 

tanítvány nagyon kitett magáért és végül el is készült az összes 

mű. Némelyik nem sikerült olyan jól, lettek közöttük teljesen 

átlagosak, de kiváló is készült szép számmal. Volt azonban köztük 

kettő, amelyek nagyon különlegesre sikerültek és végül minden 

tanítvány ezen két szobor közt gondolkodott. Az egyik tökéletes 

mása volt a mester élete fő művének, a legapróbb részletekig 

megegyezett azzal és ugyanolyan fantasztikus élmény volt 

rátekinteni. A másik viszont egészen mást ábrázolt, de nagyon 

aprólékosan el volt készítve a mester tanította elvek alapján, és a 

szobrászat összes csínját-bínját alkalmazta a készítője a 

megalkotásnál. Erre is nagyon fantasztikus volt ránézni. A 

tanítványok egy ideig vacilláltak, aztán végül úgy döntöttek, hogy 

azt a tanítványt választják meg utódnak, aki a tökéletes mását 

készítette el a mester fő művének… Ekkor a másik versenyben 

maradt tanítvány így szólt: - Mindannyian ostobák vagytok és 

semmit nem értettetek meg a mester tanításaiból. A mester nagyon 

sokáig tanított bennünket, hogy kiváló művészekké válhassunk. 

Nagyon sokat tanította az elveket, és rengetegszer hangsúlyozta 

azoknak az elsajátításának, megvalósításának fontosságát. Erre 

most azt választanátok meg utódjául, aki tökéletesen lemásolta őt. 

De a mester nem tanított egyikünket sem arra soha, hogy 

utánozzuk őt, vagy bárki mást. Azt tanította, hogy önálló és valódi 

művészekké váljunk, ne pedig tökéletes másolókká… 

Hát körülbelül a tanulság is ennyi. Nem utánoznunk kell a 

mesterünket, hanem megérteni és megvalósítani a tanításait, majd 

a saját életünkben alkalmazni a megszerzett tudást… 

Persze ha egy mester azt várja el, hogy tanítványai őt utánozzák és 

mindent pontosan úgy csináljanak, mint ahogyan ő, akkor 

érdemes elgondolkodnunk, hogy vajon valóban jó mestert 

választottunk-e magunknak…     forrás: internet 

A Mester és tanítványai 

 

 

 

A Karitász csoport pályázatot írt ki a „Szolgáló Szeretet Ifjú 

Reménysége díj” elnyerésére nyolcadik osztályos diákok részére. 

A pályázta célja, hogy elismerje az általános iskolából ballagó 

diákok tehetségét és közösségi munkáját. A pályázattal kapcsolatos 

részletek megtalálhatók a plébánia honlapján. 

Június 2-án, vasárnap, Urunk mennybemenetelének főünnepén csak 

Tabon a plébániatemplomban lesznek szentmisék 11
00

 és 18
00

 

órakor. A falvakban ezen a vasárnapon NEM LESZ SZENTMISE! 

             Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Urunk, Jézus Krisztus, te a Szentlélek által minden korban 

kiárasztod szeretetedet az emberekre. Taníts engem a szeretet 

gyakorlására. Soha nem felejtem, hogy te a végsőkig elmentél a 

szeretetben. Atyád és az emberek iránti szeretetből áldoztad fel 

magadat, megmutatván számunkra, hogy a szeretet nem 

szavakat kíván, hanem odaadást és hűséget. Úgy akarok élni, 

ahogy te éltél, s úgy akarok szeretni, ahogyan te szeretsz 

engem! Küldd el a Szentlelket, hogy megtanítson az önzetlen és 

önfeláldozó szeretetre! Segíts minket, hogy tanításodat, a 

szeretet csodálatos üzenetét egyre jobban megértsük és meg is 

valósítsuk! 

Ima 


