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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: 

November 4., hétfő 18
00

 Tab – November 5., kedd 18
00

Tab 

November 6., szerda 8
00

 Tab – November 7, csütörtök. 18
00

 Tab 

November 8., péntek.: 18
00

 Tab – November 9., szomb.. 7
00

 Tab  

November 10.,vasárnap: 

8
00

: Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - 11
00

 és 18
00

: Tab 

November 11., hétfő 18
00

 Tab – November 12., kedd 18
00

Tab 

November 13., szerda 8
00

 Tab – November 14., csüt. 18
00

 Tab 

November 15., péntek.: 18
00

 Tab 

November 16., szombat. 7
00

 Tab  

November 17.,vasárnap: 

8
00

: Lulla – 9
30

 Bábony - 11
00

 és 18
00

: Tab – 13
00

: Torvaj  

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Ha isten egy pillanatra elfelejtené, hogy csak egy rongybábu 

vagyok, és még egy kis élettel ajándékozna meg, azt alaposan 

kihasználnám. Talán nem mondanék ki mindent, amit gondolok, 

de meggondolnám azt, amit kimondok. Keveset aludnék, többet 

álmodnék, hiszen minden becsukott szemmel töltött perccel 60 

másodperc fényt veszítünk. Egyszerű ruhába öltöznék, hanyatt 

feküdnék a napon, fedetlenül hagyva nemcsak testemet, hanem a 

lelkemet is.  

A férfiaknak bebizonyítanám, hogy tévednek, amikor azt hiszik, 

az öregedés okozza a szerelem hiányát. Valójában a szerelem 

hiánya okozza az öregedést... 

Annyi mindent tanultam tőletek, emberek! Megtanultam, hogy 

mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül, hogy tudná, a boldogság 

a meredély megmászásában rejlik. Megtanultam, hogy egy 

embernek csak akkor van joga lenézni egy másikra, amikor segít 

neki fölállni! Mindig mondd azt, amit érzel, és tedd azt, amit 

gondolsz. Ha tudnám, hogy ma látlak utoljára aludni, erősen 

átölelnélek és imádkoznék, hogy a lelked őre lehessek. Azt 

mondanám neked, szeretlek, és nem tenném hozzá ostobán, hogy 

hiszen tudod… 

Senkinek sem biztos a holnapja, sem öregnek, sem fiatalnak. 

Lehet, hogy ma látod utoljára azokat, akiket szeretsz. Ezért ne várj 

tovább, mert sajnálni fogod a napot, amikor nem jutott időd egy 

mosolyra, egy ölelésre. Tartsd magad közelében azokat, akik 

neked a legfontosabbak, és súgd a fülükbe,mekkora szükséged 

van rájuk. 

Bánj velük jól, jusson időd arra, hogy azt mondd nekik: 

Sajnálom!, 

Bocsáss meg!, 

Kérlek!, 

Köszönöm!... 

Mondd ki a szerelmes szavakat!... 

A szavakat... Mert senki sem fog emlékezni rád a titkos 

gondolataidért... 
         forrás:internet 

Plébániai Karitászcsoportunk idén ünnepli alapításának első 

évfordulóját. Ez alkalomból szeretettel hívjuk és várjuk a kedves 

Testvéreket 2019. november 9-én, szombaton a 

plébániatemplomba a 15
30

 órakor kezdődő ünnepi műsorra, 

amelyen közreműködik a Szent Gellért Római Katolikus Óvoda 

és a Tabi Fúvószenekar kamara csoportja, majd az azt követő 

hálaadó szentmisére, amit Excellenciás és Főtisztelendő Mayer 

Mihály nyugalmazott pécsi püspök úr mutat be az Andocsi 

Esperesi Kerület papságával együtt. 

November 17-én, vasárnap tartjuk a búcsúi szentmisét a lullai 

templomban 8
00

 órai kezdettel, Szent Erzsébet ünnepéhez 

kapcsolódva. 

November 17-én, vasárnap 9
30

 órakor tartjuk a bábonyi 

kápolna búcsúját Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva. 

November 17-én vasárnap a torvaji templomban is lesz 

szentmise 13
00

 órakor. 

Akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, Keresztény Élet, 

Adoremus újságokat előfizetni, kérem, szíveskedjenek jelezni 

a sekrestyében vagy a plébánián november végéig. 

Újságelőfizetést a jövő évre csak a teljes összeg (éves díj) 

befizetésével áll módunkban elfogadni.  

         Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Hirdetés 

Egy rongybábu tanácsai 

 

A múlt héten volt Szent II. János Pál pápa emléknapja. Az Ő 

hálaadó imádsága ez, melynek minden gondolata aktuális lehet 

most a Mindenszentek után is. 

"Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket és 

évtizedeket. Köszönöm az életem minden eredményét, amivel 

megörvendeztettél és minden kudarcát, amivel a korlátaimra 

figyelmeztettél. Köszönöm a családtagjaimat, akik elviselnek, 

akik mellettem állnak és szeretnek. Uram, kérlek, bocsásd meg, 

amit rosszul tettem, és amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy Te 

nem mégy nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel az 

üdvösségemért. Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig 

észrevegyem: több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments 

meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent-

tudás látszatától és a mindent-jobban-tudás hazugságától, a 

gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a 

közönytől, a házsártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös 

zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a 

hiábavalóság nyomasztó érzésétől. Uram, adj erőt, hogy békésen 

hordjam az öregkor terheit, humorral fogadjam a 

feledékenységem jeleit, erőtlenségemet, érzékszerveim 

tompulását, testi-szellemi erőm hanyatlását. Uram, adj bölcs 

szívet, hogy meg ne feledkezzem a végről itt, és a kezdetről odaát. 

Kérlek, adj kedvet a munkához, amit még elvégezhetek. Tégy 

hasznossá, hogy ne érezzem csak tehernek magamat és adj 

alázatot, hogy belássam, hogy egyre inkább másokra szorulok. 

Adj kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez. Adj 

világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lássak másokat is. 

Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy még mindig tudjak befogadni 

és adj szeretetet, hogy ne csak panaszkodjak mások hidegsége 

miatt, hanem árasszam a szereteted melegét. Uram, maradj az, aki 

mindig is voltál: a megbocsátó Édesatyám. Ez indítson arra, hogy 

én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt 

legyek a köszönet-mondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is 

abbahagyjam a dicséretedet. Tartsd meg és növeld a hitemet. 

Szólj Uram, még hallja a Te szolgád!" 
          forrás: Laudetur, internet 

Szent II. János Pál pápa imája 


