
 

 

VIII. évf. 38. szám                   2019. szeptember 22. 

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

Zsoltár: Dicsérjétek az Urat, * aki a szegényt fölemeli. 

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: 

Szept. 23., hétfő 18
00

 Tab – Szept. 24., kedd 11
00 

és 18
00

Tab 

Szeptember 25., szerda 8
00

 Tab – Szept. 26., csüt. 18
00

 Tab 

Szept. 27., pént.: 18
00

 Tab – Szeptember 28., szom. 7
00

 Tab  

Szeptember 29.,vasárnap: 

9
30

 Zala - 11
00

 és 18
00

: Tab – 13
00

 Sérsekszőlős 

Szeptember 30., hétfő 18
00

 Tab – Október. 1., kedd 18
00

Tab 

Október 2., szerda 8
00

 Tab – Október 3, csütörtök. 18
00

 Tab 

Október 4., péntek.: 18
00

 Tab – Október 5., szombat. 7
00

 Tab  

Október 6.,vasárnap: 

8
00

: Lulla – 9
30

 Megyer - 11
00

 és 18
00

: Tab – 13
00

 Bábony 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Szeptember 29-én, vasárnap Szentírás vasárnapja, ne 

feledkezzünk el, ha igazi Krisztus-követők akarunk lenni, 

akkor hallgatnunk kell Isten igéjét a szentmisében, de 

rendszeresen olvasnunk kell a Szentírást egyénileg és 

közösségileg is. Isten igéje segít bennünket abban, hogy 

felfedezhessük, mit vár el tőlünk Isten, és hogy üzenetét életre 

váltva hiteles keresztények lehessünk! 

Szeptember 24-én, kedden, iskolánk védőszentjének, Szent 

Gellért püspök és vértanú ünnepén 11
00

 órai kezdettel Varga 

László kaposvári megyéspüspök úr szentmisét mutat be a 

plébániatemplomban, amely alkalomra szeretettel hívjuk és 

várjuk a Testvéreket is. 

Szeptember 29-én, vasárnap tartjuk a sérsekszőlősi templom 

búcsúját, Szent Mihály főangyal tiszteletére a 8
00

 órakor 

kezdődő szentmise keretében. A szokott feltételekkel teljes 

búcsú nyerhető. (Tiszta lélek, szentáldozás, Miatyánk, 

Üdvözlégy, Hiszekegy a Szentatya szándékára.) 

Előre hirdetem, hogy október 6-án, vasárnap a 11
00

 órás 

szentmise keretében termény-betakarítási hálaadó ünnepet 

tartunk. Szeretettel kérem a Testvéreket, hogy hozzanak 

magukkal olyan terményeket, amit szeretnének megáldatni, 

hálát adni érte. A terményeket ünnepi körmenetben helyezzük az 

Úr Krisztus lábai elé. A szentmise után agapét szeretnénk 

tartani, kérem, kínáljuk meg egymást abból, amit hoznak 

magukkal /sütemény, bor, kalács, szörp…/ 

2020. évi naptárak és a kalendárium már kapható. 

Megvásárolhatók a plébániatemplomban az újságos polcnál, a 

fíliákban pedig a sekrestyében. Kalendárium 500 Ft, 

forgathatós naptár 300 Ft, gyereknaptár 250 Ft, egylapos 

falinaptár 50 Ft. 

          Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Egy kisfiúnak az édesanyja meghalt, egyedül maradt az apjával. 

Az apa szigorú ember volt, nem engedte gyermekét szabad útra 

gondolata, akarata szerint. Ez a gyermek 15 éves korában 

megszökött. Azt mondta, nem tud így élni, önálló akar lenni. Neki 

ne parancsolgassanak. Ez a fiú 25 éves korában belekerült egy, az 

uralkodó elleni lázadásba a középkori Franciaországban. Az 

összeesküvésben tíz fiatalember volt. A lázadást leleplezték és 

mind a tíz fiatalembert guillotine általi halálra ítélték. Az utolsó 

estén a fiatalemberünk ott ült kilenc társával. Azon gondolkozott:  

„mégis csak szeretett engem az apám, mert nem akarta, hogy ide 

jussak. Ha még egyszer hazamehetnék, bocsánatot kérnék tőle. De 

késő, reggel kivégeznek.” Jön a hajnal, kivezetik a tíz embert, 

akinek a nevét mondja a hóhér, az odalép, a guillotine leszalad, a 

fej a porba esik. Ez a fiatalember is hallja a nevét, már mozdul is, 

de valaki más lép ki a sorból. Úgy látszik rosszul hallottam. Aztán 

vége a kivégzésnek, tíz név a papíron, tíz fej a porban. A hóhérok 

körülnéznek, úgy látszik többet tartóztattak le. „A maga neve 

nincs itt. Elmehet!” 

A fiatalember azonnal futni kezdett. Nagyon jól tudta, hogy benne 

volt. „Az első dolgom, most, hogy menjek haza az apámhoz, és 

bocsánatot kérjek.” Tíz év után nehéz végigmenni a régi utcán. 

Nehéz rátenni kezét a kilincsre, végig járni a szobákat. Minden 

üres. Leül az apja íróasztala elé. „Itt ült mindig, innen nézett rám 

olyan szigorúan. Most már tudom, hogy azért, mert szeretett.” A 

tekintete leesik az íróasztalra, egy levél. Fiamnak. Reszkető 

kézzel bontja, mit írt neki az apja tíz év után. „Fiam, ma reggel azt 

olvastam az újságban, hogy holnap hajnalban kivégeznek. Én 

annyira szeretlek téged, hogy megpróbálok odaállni helyetted, 

hátha sikerül. Gyermekem, gondolj arra, hogy így szeretett minket 

Isten, amikor a kárhozatunkról volt szó, Ő maga lépett oda. Lejött 

emberi testben, és odalépett a helyedbe, helyünkbe - 

elvégeztetett.” 

A fiú leborult az asztalra és sokáig sírt. Amikor fölkelt onnan, 

egészen más ember lett. Az ô szívében is elvégeztetett, új emberré 

lett. A fiú szíve válaszolt az édesapa áldozatára. 

        forrás: internet 

 

Szent Gellértet, Egyházunknak szép csillagát, 

magyar népünk vértanúját, jó pásztorát: 

ünnepeljük ősi múltunk új hajnalát,  

erős hitét, áldott jövőnk szent zálogát. 

 

Ezred éve szülte őt a kék déli táj, 

égi szót hall: Hunniába vár rá a nyáj! 

Nem sejtette mit forral majd rút pártviszály! 

Mit vár tőle üdvünkért az égi király! 

 

István király látta égő bátor hitét,  

bölcs atyaként ezért bízta rá gyermekét: 

Gellért lelke magyar földön úgy áradt szét,  

mint amikor áldott esőt hint ránk az ég! 

 

Hálát adunk Istenünk e szent püspökért, 

te adtad őt nemzetünknek jó példaként. 

Nagy hitéből csontjainkba önts új reményt,  

fáradt lelkű híveidben gyújts égi fényt! 

          Szöveg: Kerekes Károly O. Cist 

Hirdetés 

Szent Gellért ének 

 

Önfeláldozás vagy kegyelem? 


