
Volt egyszer nagyon régen egy kis falusi asztalosműhely. 

Egyszer, mikor a gazda nem volt otthon, a szerszámok 

nagygyűlést tartottak. A hosszúra nyúlt tanácskozás során néha 

elszabadultak az indulatok, mivel a szerszámok tisztes 

közösségéből egyesek ki akartak zárni bizonyos tagokat. Az egyik 

elkezdte: - El kell távolítanunk Fűrész nővérünket, mert harap és 

csikorgatja a fogait. Neki van a világon a legharapósabb 

természete. Egy másik közbeszólt: - Gyalu nővérünk annyira 

szőrszálhasogató, csípős jellemű, hogy nem tűrhetjük meg 

magunk között, mert mindent megszaggat, amihez csak hozzáér. – 

Kalapács testvérünk – folytatta egy másik – nehéz és erőszakos. 

Én csak ütlegelőnek nevezem. Sérti a fülem, ahogy folyton lesújt, 

mindenkit csak idegesít. Zárjuk ki! És a Szögek? Lehet együtt élni 

efféle szurkáló sereggel? Bárcsak tűnnének el innen! És a 

Csiszoló? Meg a Reszelő? Folytonos súrlódás az élet velük. És 

űzzük el Üvegvágót is, akit csak az érdekel, hogyan karmolja meg 

a mellette állót. Így vitatkoztak, egyre hevesebben és hevesebben 

egymás szavába vágva. A Kalapács ki akarta zárni a Csiszolót és a 

Gyalut, ezek viszont a Kalapács és a Szögek kiközösítését 

szorgalmazták. Végül mindenki kizárt mindenkit. Az asztalos 

érkezése hirtelen félbeszakította a gyűlést. A szerszámok 

elhallgattak, mikor látták, hogy gazdájuk a munkapad felé 

közeledik. A mester fogott egy deszkát és a harapós fűrésszel 

kettéfűrészelte. Legyalulta a gyaluval, aki mindenkit megszaggat. 

Rögtön utána működésbe lépett a könyörtelen sebeket ejtő Fejsze 

nővér, majd a durva nyelű Reszelő nővér. Üvegvágó nővér 

követte őket, aki kapar és karcol. Végül az asztalos fogta a szúrós 

Szög testvéreket és a Kalapácsot, amely csak ütlegelni képes. 

Gonosz természetű szerszámainak segítségével egy bölcsőt 

fabrikált. Egy gyönyörű bölcsőt, amely nemsokára egy 

kisgyermeket fog ringatni. Az életet fogja ringatni. 

Isten az asztalos szemével néz bennünket! 

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

Zsoltár: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06-30/785-1060 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Hivatali órák:   csütörtök.: 1600 - 1730 óráig 

                            szombat:     900 - 1000 óráig.    

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

Május 17., hétfő 1800 Tab - Május 19., szerda 800 

Május 21., péntek 1800 

Május 23., Pünkösdvasárnap:  

800 Bábony – 930 Sérsekszőlős - Tab: 1100  és 1400 és 1800 

Május 24., Pünkösd hétfő: Tab: 1100 és 1800 

Május 26., szerda 800 – Május 28., péntek 1800 

Május 30., vasárnap: 900 és 1100 és 1800 

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 kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, 

valamint az adott évet. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Az asztalos keze 

 

Egyházközségünk pályázatot nyert a templom külső 

felújítására, amelynek nagyon örülünk! Elmaradhatatlan a torony 

zsalugátereinek cseréje, amelyet az elnyert összeg nem tartalmaz. 

A 6 db zsalugáter cseréjére gyűjtést hirdetek az Egyházközségben, 

a bekerülési költsége milliós nagyságrendű. 

A járványügyi helyzet enyhülése miatt hétfőn, pénteken és 

vasárnap este, valamint szerdán reggel újból lesznek szentmisék. 

Előre hirdetem, hogy május 30-án, vasárnap a falvakban, 

Lullán és Zalán nem lesz szentmise, csak Tabon a 

plébániatemplomban - a szokásostól eltérően -, 900 és 1800 órakor, 

az egyházközség híveinek.  

Plébániánk területén az elsőáldozás az idei évben május 23-án, 

pünkösdvasárnap 1400 órakor kezdődik a plébániatemplomban, 

amely szentmisén csak az elsőáldozók és legközvetlenebb 

családtagjaik vehetnek részt! 

Plébániánk területén a bérmálás szentségét Varga László 

megyéspüspök úr szolgáltatja ki fiataljainknak május 30-án, 

vasárnap a 1100 órakor kezdődő szentmise keretében. Ezen a 

szentmisén csak a bérmálkozók és legközvetlenebb családtagjaik 

vehetnek részt! 

  Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Hirdetés 

Személyed rejtély, Uram, mégis nyílt titok, 

nyitott könyv, sorait hittel olvashatom. 

Érkezésed mint hajnalcsillag ragyog, 

szent égi fény világít, végig utadon. 

Ragyogó fény, amely személyedből árad, 

sugárzik belőle szeretet varázsa. 

Isten léted csalhatatlan bizonysága, 

mely felfoghatatlan az ember számára. 

Csak aki szívével a sorok közt olvas 

a lélek sugallatával, értheti azt, 

hogy benned Isten jött el, földi valóban, 

hogy tévelygő ember térjen helyes útra. 

Ezért szeretetből kereszted vállaltad, 

bűnökért ártatlan életedet adtad. 

Önként adtad, s visszavenni volt hatalmad, 

megújult életed a feltámadásban. 

Az embernek öröklét reményét adtad, 

ha életútját hittel, nyomodban járja. 

Mennybe visszatértél, az Atya Jobbjára. 

Híveid onnan, királyként várnak vissza. 

       Schvalm Rózsa 

Személyed rejtély 


