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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  

Mise- és szertartásrend: 

November 23., hétfő 18
00

 Tab – November 25., szerda 8
00

 Tab 

November 27., péntek 18
00

 Tab – November 28., szom. 7
00

 Tab 

November 29., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Torvaj - Tab: 11
00 

 és 18
00 

November 30., hétfő 6
00

 Tab rorátés mise– Dec. 2., szerda 8
00 

Tab 

Dec. 4., péntek 18
00

 Tab – Dec. 5., szombat 6
00 

Tab rorátés mise 

December 6., vasárnap:  

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00 

és 18
00

 13
00

 Bábony 

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

- Templomainkban a szentmisék után 

-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.) 

- Neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab 

- Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra: CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 A 

közlemény rovatba kérem, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, 

valamint az adott évet. 

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Egy távoli országban élt egyszer egy öreg király, akinek hatalmas 

birodalma és gazdagsága, egy fia és egy leánya volt. Ikertestvérek 

voltak. A környezetében gyakran emlegettek egy csodaszép kék 

madarat, amit még soha, senki nem látott. Amikor az uralkodó 

érezte élete végének közeledtét, elhatározta, hogy fiának feleséget, 

leányának pedig férjet talál. A leány azonban feltételül szabta, 

hogy kizárólag annak adja a kezét, aki elhozza számára az 

ismeretlen kék madarat. Sok ifjú igyekezett a királyi udvarba, 

hogy bemutassák a kért ajándékot, ám mindegyik hamis volt. 

Kis idő múlva a király meghalt anélkül, hogy a leányát férjhez 

adta volna. A birodalom népére szomorúság és bánat leple borult. 

A fiatal király ekkor még bőségesebb jutalmat ígért annak, aki 

felkutatja és elhozza a kék madarat. Egy alkalommal aztán újabb 

kérő érkezett, aki közölte, hogy a királyi palotában rendezett 

mulatság után fogja bemutatni a madarat. Nagy volt az öröm az 

országban, újra visszatért a nevetés az emberek közé. Amikor 

aztán az ünnepség a végéhez közeledett, az ifjú megjelent a király 

előtt, két tenyerét szorosan összezárva. A jelenlévők figyelme az 

ifjúra irányult. Teljes némaságban várták, hogy a fiú kinyissa a 

tenyerét, amiben nem volt semmi. A király haragra gerjedt, amiért 

becsapták, s azonnal őrség után kiáltott. Az ifjú azonban 

megkérdezte: – Felséged nem látja a kék madarat? Aztán így 

folytatta: – Pedig ott van Felség a szívében, a húga lelkében. 

Minden mosolyban, nevetésben, hálában, köszönetben és 

kedvességben, ami megvalósul a környezetünkben. 

Mert a kék madár maga a boldogság, kalitkája pedig az emberi 

szív. Ahogy az ifjú elmondta a szavakat, azonnal mindenki 

meglátta a madarat. Mindegyikük életébe beköltözött csodaszép 

tengerkék tollazatával. 

Fedezd fel a saját szívedben, életedben a boldogságot! 

         Forrás: internet 

Krisztus Király vasárnapja van, az egyházi év utolsó 

vasárnapja. A mai szentmise végén ünnepélyesen kitesszük az 

Oltáriszentséget, elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát a 

felajánló könyörgéssel együtt. Akik ezen az ájtatosságon részt 

vesznek, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. 

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

Adoremus újságokat előfizetni, kérem, szíveskedjenek jelezni a 

sekrestyében vagy a plébánián november végéig. Újság előfizetést 

a jövő évre csak a teljes összeg (éves díj) befizetésével áll 

módunkban elfogadni. 

November 30-tól az adventi időben a rorátés misék hétfőn és 

szombaton lesznek 6
00

 órai kezdéssel. 

Akik még nem rendezték az idei évre egyházi 

hozzájárulásukat (egyházi adó), szíveskedjenek befizetni a 

sekrestyében, vagy a plébánián hivatali időben, valamint a 

csekkes mód is rendelkezésükre áll. Csekk az újságos polcnál 

megtalálható. 

             Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Hirdetés 

 

 

 

 

Egy szemléletes kis történet, amely megmutatja, mit tesz a 

lelkünkkel az, ha neheztelünk, haragszunk felebarátunkra, nem 

tudunk megbocsájtani neki. 

Egy teológián tanító professzor a meg nem bocsátás nagy áráról 

tanította hallgatóit. Megkérte őket, hogy a következő órára 

hozzanak magukkal egy zsák krumplit. Aki nem tudott 

megbocsátani valakinek, annak ki kellett választania egy krumplit, 

rá kellett írnia a dátumot és annak a személynek a nevét, akire 

neheztel. Attól a pillanattól kezdve bárhová is mentek, egy teljes 

hónapig hurcolniuk kellett magukkal a zsákot, amiben ezek a 

krumplik voltak. Micsoda nyűg! Miután már egy jó ideje cipelték 

a zsákjukat, a hallgatók kezdtek rájönni, hogy milyen nagy terhet 

cipeltek magukkal lelkileg, és milyen sok energiát felemésztett a 

zsákjukra való odafigyelés. Végül, ahogy a krumplik elkezdtek 

rothadni és bűzleni, minden diák belátta, hogy a legokosabb dolog, 

ha megszabadulnak terhüktől. 

Ima: Add Uram, hogy szívből meg tudjak bocsájtani, és ne tartsak 

haragot! 

          forrás: internet 

Nehéz terhet cipelhet 

 
Egy történet, amely rólad is szól 

 

Ima Jézushoz 

Adj nekem, jóságos Jézusom, téged megértő értelmet, 

Téged átélő érzelmet, hozzád siető lelket, 

Irántad buzgó bensőséget, rád bukkanó bölcsességet, 

Téged felismerő világosságot, érted égő szeretetet, 

Benned élő szívet, téged dicsérő tetteket, 

A Te szavaidra hallgató fület, a Te szépségedet szemlélő szemet, 

A Te fölségedet magasztaló nyelvet, neked kedves életmódot, 

A Tőled küldött bajokat elviselő békességet,  

Hozzád vágyó hű kitartást, 

És adj, Jézusom, boldog halált! 

Jutalmazz jelenléteddel, 

Fényes feltámadással, 

És az örökké boldog életben add jutalmul magadat. 

Ámen         Szent Benedek 


