
 

 

VIII. évf. 40. szám                   2019. október 6. 

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

Zsoltár: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, * „Népem, ne légy kemény szívű.” 

 

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: 

Október 7., hétfő 18
00

 Tab – Okt. 8., kedd 8
00

 és 18
00

Tab 

Október 9., szerda 8
00

 Tab – Október 10, csütörtök. 18
00

 Tab 

Október 11., péntek.: 18
00

 Tab – Október 12., szombat. 7
00

 Tab  

Október 13.,vasárnap: 

8
00

: Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - 11
00

 és 18
00

: Tab 

Október 14., hétfő 18
00

 Tab – Október. 15., kedd 18
00

Tab 

Október 16., szerda 8
00

 Tab – Október 17, csütörtök. 18
00

 Tab 

Október 18., péntek.: 18
00

 Tab – Október 19., szombat. 7
00

 Tab  

Október 20.,vasárnap: 

8
00

: Lulla – 9
30

 Torvaj - 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 

Október 8-án, kedden Magyarok Nagyasszonyának főünnepén 

8
00

 és 18
00

 órakor is lesznek szentmisék a plébániatemplomban! 

Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt hétfőn, 

kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap 17
30

 órától 

rózsafüzért imádkozunk. 

Hálásan köszönöm mindazok munkáját, akik a terménybetakarító 

hálaadás előkészítésében és lebonyolításában segítettek. 

Köszönöm mindenkinek, akik terményeket, süteményt, és 

finomságokat hoztak! 

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 

Volt egyszer egy császár messze Keleten, aki nagyon öreg volt, és 

tudta, hogy közeleg az idő, amikor meg kell választania utódját.  

Egyik nap összehívatta a császárság valamennyi fiatalemberét. Így 

szólt: „Ideje, hogy lemondjak, és megválasszam a következő 

császárt. Úgy döntöttem, hogy közületek választok valakit". A 

fiatalok elámultak. A császár így folytatta: „Mindegyikőtöknek 

adok egy magot. Egyetlen magot. Ez egy nagyon különleges mag. 

Menjetek haza, ültessétek el a magot, öntözzétek, és gyertek ide 

vissza mához egy évre azzal, amit ebből a magból felneveltetek. 

Aztán megnézem a növényeiteket, és így döntöm el, hogy ki 

legyen a birodalom következő császára!" Volt egy Ling nevű fiú, 

aki ott volt aznap, és a többiekhez hasonlóan ő is kapott egy 

magot. Hazament, és izgatottan mesélte el anyjának az egész 

történetet. Édesanyja segített egy cserepet és virágföldet szerezni, 

ő pedig elültette a magot, és gondosan locsolta. Mindennap 

megöntözte, és figyelte, hogy kibújt-e. Körülbelül három hét 

múlva a többi fiú elkezdett a magról és a növényéről beszélgetni. 

Ling mindennap hazament és megnézte a cserepet, de semmi nem 

nőtt ki belőle. Telt az idő, még mindig semmi. Mindenki a 

növényéről beszélt, és ő úgy érezte, kudarcot vallott. Biztos volt 

benne, hogy elpusztította a magot. Mindenki másnak fája nőtt, 

meg hatalmas növénye, neki meg nem volt semmije sem. Csak 

várta, hogy kihajtson a növénye. Végül eltelt egy év, és a 

császárság valamennyi ifja elhozta a növényét, hogy a császár 

megvizsgálhassa. Ling azt mondta édesanyjának, hogy ő nem 

megy el csak azért, hogy az üres cserepet megmutassa. Anyja 

azonban arra biztatta, hogy menjen el, vigye el a cserepet, és 

mondja el őszintén, mi történt. Lingnek remegett a gyomra, de 

tudta, hogy anyjának van igaza. Elvitte üres cserepét a palotába. 

Amikor Ling megérkezett, elámult azon, mennyiféle növényt 

neveltek a társai. Csodaszépek voltak, mindenféle méretűek és 

alakúak. Ling letette üres cserepét a földre, és sokan kinevették. 

Néhányan megsajnálták, és annyit mondtak: „Nem baj, legalább 

megpróbáltad." Amikor a császár megérkezett, végignézett a 

termen, és köszöntötte a fiatalembereket. Ling igyekezett 

megbújni hátul. „Nahát, micsoda növényeket, fákat és virágokat 

neveltetek" - szólt a császár. Ma egyikőtöket kinevezem 

császárnak." Egyszer csak a császár megpillantotta a hátul 

rejtőzködő Linget üres cserepével. Megparancsolta az őröknek, 

hogy vezessék elé a fiút. Linget rémület töltöttel el. „A császár 

tudja, hogy kudarcot vallottam! Lehet, hogy meg is ölet!" Amikor 

Ling előre ért, a császár megkérdezte a nevét. „Lingnek hívnak" - 

felelte. A fiúk mind nevetgéltek, és gúnyolták. A császár 

megkérte, hogy mindenki hallgasson el. Lingre nézett, és aztán 

így szólt a tömeghez: „Íme, az új császárotok! A neve Ling!" Ling 

nem hitt a fülének. Még a magját sem tudta felnevelni. Hogy 

lehetne ő az új császár? Aztán a császár így szólt: „Ma egy éve 

mindenkinek adtam egy magot. Azt mondtam, hogy fogjátok a 

magot, ültessétek el, öntözzétek, és hozzátok vissza nekem ma. 

De mindannyiótoknak főzött magvakat adtam, amik nem 

hajthatnak ki. Mindannyian, Ling kivételével, fákat és növényeket 

és virágokat hoztatok nekem. Amikor rájöttetek, hogy a mag nem 

hajt ki, másik maggal helyettesítettétek azt, amit én adtam. 

Egyedül Ling volt elég bátor és őszinte ahhoz, hogy elhozza 

nekem a cserepet az én magommal. Ezért ő lesz az új császár!" 

„Bizony, bizony, mondom néktek: ha a búzaszem nem esik a 

földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros 

termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az 

életét e világon, örök életre őrzi meg azt" (Jan 12,24-25).  
         forrás: internet 

Hirdetés 

A császár magvai 

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a 

sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: 

„Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, 

a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére 

körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat 

helyére!  

Amen. 

Ima szent Mihály arkangyalhoz 


