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

Zsoltár: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram. 

 

 

 

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 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

 Torvaj - 11
00

 és 18
00

: Tab  

November 18., hétfő 18
00

 Tab – November 19., kedd 18
00

Tab 

November 20., szerda 8
00

 Tab – November 21, csüt. 18
00

 Tab 

November 22., pént.: 18
00

 Tab – November 23., szom.: 7
00

 Tab  

November 24.,vasárnap: 

13
00

 Sérsekszőlős – 14
00

 Zala - 11
00

 és 18
00

 Tab 

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

- Kérlek, beszélj nekem mennyről és pokolról! 

Kanzaki mester felnézett az ifjú szamurájra, mosolyra húzta a 

száját, majd mosolygása rekedtes kacagásba fordult. Úgy mutatott 

ujjával az ifjú szamurájra, mintha az valami roppant nevetségeset 

mondott volna. Az ujját az ifjú felé rázva, és még mindig 

hangosan kacagva, Kanzaki így szólt: 

- Te tudatlan ripők! Engem a bölcs mestert mersz kérdezni 

mennyről és pokolról? Ne vesztegesd az időmet, ostoba! Túl buta 

vagy ahhoz, hogy felfoghatnád ezeket a dolgokat! 

A szamuráj majd' felrobbant a méregtől. Bárki mást megölt volna, 

ha csak így emeli rá az ujját, de most a sértés ellenére küzdött, 

hogy legyűrje indulatát. 

Kanzaki mester azonban még nem fejezte be. Hanyagul 

odavetette: 

- Világos számomra, hogy nincs egyetlen ember sem a te 

faragatlan, ostoba fajtádból, aki egy szót is értene abból, amit 

mondok... 

Most már tényleg gyilkos düh szállta meg az ifjú harcost. 

Megragadta kardját, talpra ugrott, és felemelte a pengét, hogy 

leszedje a zen mester fejét. 

Ebben a pillanatban Kanzaki mester a szamurájra mutatott, és 

nyugodtan ennyit mondott: 

- Íme, a pokol kapuja. 

A harcos kővé meredt. Az elméje abban a pillanatban 

megvilágosodott, és megértette a pokol természetét: azt, hogy a 

birodalma nem az életen túl terül el, hanem benne magában, akkor 

és ott. Térdre borult, maga mögé fektette pengéjét, és mélyen 

meghajolt a tanítója előtt: 

- Mester, határtalan hálával tartozom ezért a bátor leckéért, amit 

adtál nekem. Köszönöm! Köszönöm! 

Kanzaki mester elmosolyodott, ismét rámutatott a szamurájra, és 

azt mondta: 

- Íme, a menny kapuja. 

       forrás: internet 

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt 

kérek a hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére! 

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és 

forgatagában, idejében rögzítsem a számomra fontos 

felismeréseket és tapasztalatokat! Segíts engem a helyes 

időbeosztásban! Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági 

sorrendjében, elsőrangú vagy csak másodrangú fontosságának 

megítéléséhez! Erőt kérek a fegyelmezettséghez és 

mértéktartáshoz, hogy ne csak átfussak az életen, de értelmesen 

osszam be napjaimat, észleljem a váratlan örömöket és 

magaslatokat! Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben 

mindennek simán kell mennie! Ajándékozz meg azzal a józan 

felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, 

visszaesések az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén 

növekedünk és érlelődünk! Küldd el hozzám a kellő pillanatban   

azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság 

kimondásához! Az igazságot az ember nem magának mondja 

meg, azt mások mondják meg nekünk. 

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem 

teszünk semmit. 

Kérlek, segíts, hogy tudjak várni! 

Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra. 

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és 

legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk! 

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és  

a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis 

jóságot közvetíthessek! 

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől! 

Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem 

van! 

Taníts meg a kis lépések művészetére! 
     forrás: internet 

 

Menny és pokol 

 Betegségem miatt a falvakban a szentmiséket Bálint Gábor 

atya tartja, a rendje a következőképpen alakul: 

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 11
00

 órakor. 

November 24-én, vasárnap 13
00

 órakor Sérsekszőlősön lesz 

szentmise, 14
00

 órai kezdettel Zalán. 

December 1-jén 8
00

 órakor Lullán kezdődik a szentmise, majd 

9
30

 órai kezdettel Megyeren lesz. 

Tabon Lajos atya végzi a szolgálatokat hétköznap és vasárnap 

is a szokott időben. 

Temetés ügyében Szalai Tamás andocsi plébános urat 

keressék! 

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 

Antoine de Saint-Exupéry: Fohász 

Hirdetés 


