
 

 

VIII. évf. 34. szám                    2019. augusztus 25. 

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

Zsoltár: Menjetek az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot! 

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 26., hétfő 18
00

 Tab – Augusztus 27., kedd  18
00

 Tab 

Augusztus 28., szerda 7
00

 Tab - Augusztus 29., csüt.  18
00

 Tab 

Augusztus 30., péntek 18
00

 Tab – Augusztus 31., szom. 7
00

 Tab  

.Szeptember 1,vasárnap: 

8
00

: Sérsekszőlős – 9
30

: Zala – 11
00

 és 18
00

: Tab 13
00

: Bábony 

Szeptember 2., hétfő 18
00

 Tab - Szeptember 3., kedd 18
00

Tab 

Szeptember 4., szerda 8
00

 Tab – Szeptember 5, csüt. 18
00

 Tab 

Szeptember 6., pént.: 18
00

 Tab – Szeptember 7., szom. 7
00

 Tab  

Szeptember 8.,vasárnap: 

8
00

: Lulla – 9
30

 Megyer - 11
00

 és 18
00

: Tab  

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 

magának, hiszen más nincs neki. 

A kijózanodott vendégek nemsokára szép csendesen hazamentek. A 

férfi azonban így szólt feleségéhez: 

- Mondd csak, ennyire fontos neked a lelkem üdvössége? 

Amikor meglátta az asszony könnyes szemét, aki ilyen kedvesen 

még sohasem hallotta férjét beszélni, neki is könnyek szöktek a 

szemébe és megbánta bűnét. Mindketten letérdeltek és imádkoztak, 

és az Úr Jézus segített ennek a férfinak, hogy más ember legyen 

belőle. 

     forrás: internet - Evangéliumi életképek c. könyvből 

Egy kocsmában többen üldögéltek és ittak. A hangulat emelkedett 

volt. Mindenféléről beszélgettek, végül az asszonyokra terelődött 

a szó, amiben egyik a másikat akarta felülmúlni. Csak az egyik 

férfi hallgatott. Ez feltűnt a többieknek. 

- És te? - kérdezték. - Te semmit sem mondasz? 

- Nem - válaszolta. - Én ebben nem vehetek részt. Nincs semmi 

okom panaszra a feleségem miatt. Nem szól egy rossz szót sem. 

A többiek nevettek és így szóltak: 

- Ilyen nincs. 

- De igen! - védte most már a feleségét. - Biztos vagyok benne, 

hogyha éjfélkor azt mondanám neki, hogy keljen fel és főzzön 

nekem valamit, minden szó nélkül megtenné. 

A többiek nevetése és heccelődése egyre hangosabb lett. Így 

kiáltoztak: 

- Őrültség! Nem fogsz minket átverni! 

A férfi azonban kitartott állítása mellett és megkérdezte: 

- Mibe fogadjunk? 

Végül tényleg fogadtak. Rögtön meg akartak győződni róla, hogy 

barátjuk igazat mondott-e. Így hát az egész társaság fölkerekedett 

és útnak indult. 

Az asszony már régen lefeküdt aludni, hiszen már éjfél is elmúlt, 

amikor a részeg csapat a házukhoz ért. Férje vezényelni kezdett: 

- Asszony, kelj fel és főzz nekünk kávét! Nem látod, hogy 

vendégeket hoztam? 

A vendégek azt gondolták, hogy most aztán jól összeszidja őket. 

Így szokták meg feleségüktől. De ő egyetlen rossz szót sem szólt. 

Rövid idő múlva hallották a csészék zörgését és nem tartott 

sokáig, míg kedves arccal behozta a gőzölgő kávét a szobába. 

Ez a látvány kijózanította a társaságot, és kezdték magukat 

szégyellni a csendes, szelíd asszony előtt. Végül az egyik 

elmesélte neki, hogy miben fogadtak. Utána megkérdezte: 

- Hogy tud ilyen kedves lenni ilyen emberekhez, mint mi 

vagyunk? Hogy képes erre? 

Így válaszolt rá: 

- Szomorúan látom, hogy férjem mindent elkövet, hogy 

tönkretegye magát. Csak egy élete van, hiszen a 

részegeskedőknek nincs örök életük. Ezért szeretném legalább a 

földi életét kellemessé tenni, amelyet ráadásul úgy megrövidít 

Szeptember 2-án, hétfőn megkezdődik az új tanév, és ezzel 

együtt a hitoktatás is az iskoláinkban. Kérjük a kedves 

szülőket, hogy ne feledkezzenek meg gyermekeik vallásos 

nevelésére tett ígéretükről, és engedjék, hogy a világi 

tanulmányok mellett a hittanórákon és a vasárnapi szentmiséken 

Istent és az ő tanítását megismerjék.  

A Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

tanévnyitó szentmiséjét szeptember 2-án, hétfőn a 8
00

 órakor 

kezdődő szentmise keretében tartjuk. 

Előre hirdetem, hogy a megyeri templom búcsúját 

Kisboldogasszony ünnepéhez kötődően szeptember 8-án, 

vasárnap a 9
30

 órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk. 

Az esztendő fele eltelt, ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek 

eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével. 

          Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Hirdetések 

 

 

A fogadás 

Uram, Jézusom!  

Ismerjem meg magamat, ismerjelek meg Téged. 

Ne kívánjak mást, csak Téged. 

Gyűlöljem magamat és szeresselek Téged.  

Mindent Érted tegyek. 

Alázzam meg magamat, magasztaljalak fel Téged. 

Másra ne gondoljak, csak Rád. 

Tagadjam meg magamat és Benned éljek. 

Bármi ér, fogadjam el Tőled. 

Magamat megvessem, példádat kövessem. 

Fussak magamtól, fussak Hozzád, hogy Te védj meg engem. 

Féljek magamtól, féljelek Téged, hogy választottaid közt legyek. 

Benned bízzak, ne magamban. 

Érted engedelmes legyek. 

Semmi se vonzzon, csak Te és Érted szegény legyek. 

Tekints reám, hogy szeresselek. 

Hívj, hogy lássalak, és örökké Téged áldjalak. 

           Amen. 

Szent Ágoston imája 

 

 


