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

Zsoltár: Jóságodban, Istenünk, * hajlékot készítesz a szegénynek. 

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: 

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  

Szeptember 9., hétfő 18
00

 Tab - Szeptember 10., kedd 18
00

Tab 

Szeptember 11., szerda 8
00

 Tab – Szeptember 12, csüt. 18
00

 Tab 

Szeptember 13., pént. 18
00

 Tab – Szeptember 14., szom 7
00

 Tab  

Szeptember 15.,vasárnap: 

9
30

: Zala – 11
00

 és 18
00

: Tab 13
00

: Sérsekszőlős 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Bárhová ment, a férfi mindenüvé színes lufikat vitt magával. 

Élvezte, ahogy a feje fölött szállnak. És könnyű volt tartani a 

zsinórokat a kezével, vagy a csuklójára kötni őket. Egy nap 

elment a vidámparkba, és nagyon jól érezte magát. A 

vidámparkban beolvadhatott a játékok, fények és zaj forgatagába. 

Ó, az emberek megpróbálták néha megvásárolni a lufijait, mert 

azt hitték, árus, de ő persze egyet sem akart eladni. Az egyik 

bódénál kitöltött egy sorsjegyet, amivel hajóutat lehetett nyerni 

egy óceánjáróra. Két héttel később táviratot kapott: nyert! Pompás 

szórakozásban lesz része, és a világ legjobb szakácsa készíti az 

ételeit. Azonnal elkezdett pakolni. Napokkal az indulás előtt már 

készen állt az útra. A nagy nap reggelén taxit hívott. A kikötőben 

fogta a poggyászát, felment a hajóra, és ott fogadták azok az 

emberek, akik megtervezték az utazást. Valaki még a bőröndjeit is 

levitte a kabinjába, hogy ő a fedélzeten maradhasson, és élvezze a 

nyüzsgést. Konfetti, dudák, szerpentinszalagok - és rengeteg lufi. 

Azonnal otthon érezte magát. Üdítő élmény volt egy óceánjárón 

utazni. Meg is éhezett. Amikor megszólalt a csengő, elindult az 

ebédlő felé. Volt azonban egy probléma. nem volt elég hely arra, 

hogy a folyosón egy lufikat tartó ember elférjen. Akkor elfért 

volna, ha párat elenged a lufikból, de erre nem tudta rászánni 

magát. Korábban látott a felső fedélzeten kekszet és sajtot, 

úgyhogy visszament, és inkább abból evett. Finom volt. 

Megkérdezte a legénység egyik tagját, merre van a kabinja. 

Csodaszép volt. A hajó egyik legelőkelőbb szobáját kapta. Sajnos 

azonban a kabin ajtaja úgy lett tervezve, hogy lufijaival együtt 

csak úgy fért volna be, ha néhány kidurran közülük. Megpróbálta, 

de nem ment. Visszatért a fedélzetre, talált néhány takarót és egy 

nyugágyat. A lufikat a csuklója és a szék karfája köré kötötte, és 

megpróbált aludni. Egész nap sajtot és kekszet evett, és aznap 

éjjel megint a fedélzeten aludt. A következő reggelen a kapitány 

meghívta, hogy üljön az ő asztalához, és élvezze a világhírű 

szakács által remekelt étkeket. Külön a lufis ember számára 

készíti őket. Este nyolckor megszólalt a csengő, és az utasok 

elindultak az ebédlőbe. Nemsokára hallotta a halk beszélgetést, az 

evőeszközök zaját, az üvegpoharak csörrenését. Az étel illata 

csábítóbb volt, mint valaha. Egy ideig ott állt a folyosó 

bejáratánál. Tudta, hogy külön helyet tartanak fenn neki a 

kapitány asztalánál. Aztán felnézett a lufijaira. Nehéz volt 

Lehullott már néhány levél, hunyorog a napsugár, 

indulhat az újabb tanév, az idő is tudja már. 

Előkerül sok-sok tankönyv, táska, füzet, ceruza, 

feldíszítve, ünneplőben vár újra az iskola. 

Szép emlékké szelídülnek mind a nyári kalandok, 

a fotókon csodás hegyek, tavak, folyók és strandok. 

Rengeteg a nyári élmény, elmeséljük végre már, 

de azután mindnyájunkra újra komoly munka vár. 

Jó lesz újra benyitni a megszokott tanterembe, 

kibámulni az ablakon, leülni a helyemre. 

Vár az udvar, tornaterem, faliújság, folyosó, 

vár a pad és vár a tábla... rajta még: VAKÁCIÓ. 

Sok a kérdés. Lesz új tantárgy? Ki és hogyan változott? 

Jön új gyerek? És új tanár? Vagy valaki távozott? 

Annyi minden vár idén ránk, állok én is elébe, 

Vágjunk bele vidáman hát az idei tanévbe! 

BÁRTFAI JUDIT: TANÉVNYITÓ 

 

Szeptember 1-jén, vasárnap a bábonyi kápolnában 13
00

 

órakor lesz a szentmise. Tabon a plébániatemplomban 17
00

 

órától szentségimádást tartunk magyar hazánk, 

egyházmegyénk, egyházközségünk lelki megújulásáért, 18
00

 

órai kezdettel pedig szentmise lesz. 

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

együtt a hitoktatás is az iskoláinkban. Köszönöm a 

hitoktatóink, Nyulné Németh Erika (katolikus iskola), Csirke 

Erika és Vajdáné Tóka-Farkas Ildikó munkáját, akik 

segítségemre lesznek az új tanévben. 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.  

Szeptember 4-től kezdve a szerda reggeli szentmisék, az 

iskolai tanév ideje alatt reggel 8
00

 órakor kezdődnek. 

Előre hirdetem, hogy a megyeri templom búcsúját 

Kisboldogasszony ünnepéhez kötődően szeptember 8-án, 

vasárnap a 9
30

 órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk. 

Előre hirdetem, hogy a sérsekszőlősiek fogadalmi szentmiséjét 

Szent Kereszt felmagasztalása ünnepéhez kötődően a hegyi 

keresztnél tartjuk szeptember 15-én, vasárnap 13
00

 órától. 

Amennyiben az idő nem engedi, akkor a templomban 13
00

 órakor. 

           Sifter Gergő h.esperes-plébános 

A lufis ember 

 

 

Hirdetés 

megtenni, de lassan egyesével kiegyenesítette az ujjait. A lufik 

egyenként elszálltak. Ahogy nézte, a szél elkapta őket, és elfújta a 

látóhatárról. A férfi megfordult, és végigment a folyosón. Aznap 

este a kapitány vendégeként élete legfinomabb vacsoráját 

fogyasztotta el, és a legjobb társaságot élvezte. Te is ragaszkodsz 

egy marék lufihoz, és ezért nem tudsz közelebb kerülni Jézushoz? 

Hogy hívják a lufijaidat? Barátok? Rossz szokások? Tárgyak? A 

büszkeséged? A népszerűséged? Talán itt az ideje, hogy elengedd 

azokat a lufikat, hogy élvezhesd a Jézussal való kapcsolatot, ami 

már a tiéd.            forrás: internet 


