
 

 

VIII. évf. 31. szám                    2019. augusztus 4. 

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

Zsoltár: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre. 

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: 

Augusztus 5., hétfő 18
00

 Tab – Augusztus 6., kedd - 18
00

 Tab 

Augusztus 7., szerda 7
00

 Tab – Augusztus 8., csüt. 18
00

 Tab 

Augusztus 9., péntek 18
00

 Tab – Augusztus 10., szomb. 7
00

 Tab  

Augusztus 11.,vasárnap: 

8
00

: Lulla – 9
30

: Megyer – 11
00

 és 18
00

: Tab  

Augusztus 12., hétfő 18
00

 Tab – Augusztus 13., kedd - 18
00

 Tab 

Augusztus 14., szerda 7
00

 Tab 

Augusztus 15., csüt. 8
00

 és 18
00

 Tab 

Augusztus 16., péntek 18
00

 Tab – Augusztus 17., szom. 7
00

 Tab  

Augusztus 18.,vasárnap: 

8
00

: Sérsekszőlős – 9
30

: Torvaj – 11
00

 és 18
00

: Tab 13
00

: Zala 

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 

Kedd (augusztus 6.):        Urunk Színeváltozásának ünnepe 

Csütörtök (aug. 8.):         Szent Domonkos áldozópap emléknapja 

Péntek (aug. 9.)              A keresztről nevezett Szent Teréz  

               Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú,  

                Európa társvédőszentjének ünnepe 

Szombat (augusztus 10.): Szent Lőrinc diakónus és vértanú 

   ünnepe 

Egy amerikai üzletember az orvosa utasítására nyaralni ment egy 

kis tengerparti faluba, Mexikóba. Az első reggelen, miután az 

irodából érkező sürgős telefonhívás után már nem tudott elaludni, 

kisétált a mólóra, hogy kiszellőztesse a fejét. Egy kis hajó állt a 

dokkban egyetlen halásszal, és a hajócskában sok nagy 

sárgauszonyú tonhal hevert. Az amerikai megdicsérte a 

mexikóinak a szép fogást. 

- Mennyi időbe került kifogni őket? – kérdezte az amerikai. 

- Alig valamibe – felelte a mexikói, meglepően jó angolsággal. 

- Miért nem marad kinn tovább, hogy több halat fogjon? – 

kérdezte aztán az amerikai. 

- Ennyi elég ahhoz, hogy eltartsam a családomat, és adjak néhány 

darabot a barátaimnak – felelte a mexikói, miközben kirakodta a 

halakat egy kosárba. 

- De … Mivel tölti a nap további részét? 

A mexikói felnézett és elmosolyodott. 

Sokáig alszom, halászok egy keveset, játszom a gyerekeimmel, 

sziesztázok a feleségemmel, Juliával, azután minden este 

bebandukolok a faluba, ahol bort kortyolgatok és gitározok az 

amigóimmal. Teljes és tevékeny életet élek, senor. 

Az amerikai nevetett, és kihúzta magát. 

- Uram, én a Harvardon diplomáztam közgazdaságtanból, és 

segíthetek Önnek. Több időt kellene töltenie halászattal, és a 

haszonból vehetne egy nagyobb hajót. A megnövekedett 

zsákmányból pillanatok alatt további hajókat vásárolhatna. Végül 

egy egész halászhajóflotta tulajdonosa lenne. 

Majd így folytatta: 

- Ahelyett, hogy egy viszonteladónak értékesítené a fogást, 

közvetlenül a fogyasztóknak adná el, és így előbb-utóbb 

megnyithatná a saját konzervgyárát. Ön ellenőrizné a terméket, a 

feldolgozást és a forgalmazást. Persze itt hagyná ezt a kis parti 

halászfalut, és elköltözne Mexikóvárosba, azután Los Angelesbe, 

végül pedig New York Citybe, ahol megfelelő menedzsmenttel 

működtethetné terjeszkedő vállalkozását. 

- De senor, mennyi időbe kerül ez az egész? – kérdezte a mexikói 

halász. 

- Tizenöt-húsz évbe. Maximum huszonötbe. 

- És azután mi lesz, senor? 

Az amerikai megint elnevette magát, és azt mondta: 

- Most jön a java. Amikor az időzítés megfelelő, bejelenti a 

tőzsdei bevezetést, eladja a vállalata részvényeit a 

nagyközönségnek, és dúsgazdag lesz. Milliókat fog keresni. 

- Milliókat, senor? És aztán? 

- Azután nyugdíjba megy, és elköltözik egy kis tengerparti 

halászfaluba, ahol sokáig alszik, halászik egy kicsit, játszik a 

gyerekeivel, sziesztázik a feleségével, esténként pedig bebandukol 

a faluba, ahol bort kortyolgathat, és gitározhat az amigókkal…” 

          forrás: internet 

Augusztus 15-én, csütörtökön Szűz Mária mennybevételének 

főünnepe lesz, ismert nevén Nagyboldogasszony napja. 

PARANCSOLT ÜNNEP, A SZENTMISÉN VALÓ 

RÉSZVÉTEL BŰN TERHE ALATT KÖTELEZŐ! Olyan 

parancsolt ünnepünk, amely nem munkaszüneti napra esik. Most 

kell megmutatnunk, mennyire vagyunk katolikusok. Úgy 

intézzük dolgainkat, hogy a munka mellett is családunk 

minden tagja részt tudjon venni a 8
00

 vagy a 18
00

 órakor 

kezdődő szentmisén. 

A plébániatemplom tetőfelújítására gyűjtést hirdetek az 

Egyházközségben. Aki szívesen hozzájárulna a felújítás 

költségeihez - legfőként a tervezés költségeihez, ami 1 millió 

forint -, hálás szívvel köszönjük. A tetőfelújítás várható költsége 

35 millió forint lesz. 

Az Egyházközség szervezésében gyalogos zarándoklatot 

hirdetünk Tab-Kapoly-Zics-Nágocs útvonalon keresztül 

Andocsra, 2019. augusztus 15-én, csütörtökön. Csatlakozzon 

hozzánk, hogy együtt adhassunk hálát az andocsi Szűzanyának! 

Jelentkezni lehet 2019. augusztus 10-ig a sekrestyében szentmisék 

előtt és után, vagy a tabi plébánia elérhetőségeinek egyikén. 

Jelentkezéskor kérjük, adja meg nevét, elérhetőségét. Gyülekező a 

plébániatemplomnál 4
30

 órától. 4
45

 órakor a zarándokok 

megáldása lesz, majd indulás 5
00

 órakor. A csak oda utat vállalók 

estében a zarándokfüzet ára 300Ft/fő, a programfüzet a 

buszköltséggel együtt 500Ft/fő. 

            Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Az üzletember és a halász 

Ünnepek és emléknapok 


