
A sérsekszőlősiek fogadalmi szentmiséjét Szent Kereszt 

felmagasztalásának ünnepéhez kötődően a hegyi keresztnél tartjuk 

szeptember 18-án, vasárnap 930 órától. Amennyiben az idő nem 

engedi, akkor a templomban lesz ugyanezen időben. 

Az egyházközség és a katolikus iskola közös szervezésében 

Családi napot tartunk szeptember 24-én, szombaton, ez évben 

Bábonymegyeren! Ezt a rendezvényünket Bábonymegyer Község 

Önkormányzata is támogatta 200.000 Ft-tal, amit hálásan 

köszönünk. A főzőversenyre családok, iskolai-óvodai osztályok-

közösségek illetve baráti társaságok jelentkezését várjuk, amelyhez 

a húst ingyenesen biztosítjuk. Jelentkezni a plébánia 

elérhetőségein, illetve a katolikus iskolában és óvodában lehet! 

Előre hirdetem, hogy október 2-án, vasárnap tartjuk a 

sérsekszőlősi templom búcsúját, Szent Mihály főangyal 

tiszteletére a 930 órakor kezdődő szentmise keretében.  

      Sifter Gergő h.esperes-plébános 

7. Szükség van a nevetésre! Ha valaki szívből tud nevetni, akkor 

már jó úton halad. Talán ez a legegyszerűbb egészségmegőrző 

"módszer"! Ezt megint kár lenne letagadni - mély bizalmat értek 

alatta, nem pedig falakat. És arra is, hogy a kincseket megtartsd és 

hordozd. Ez értékessé tesz! Az oldott hangulat, a mosoly, a 

kötetlen együttlét, a felszínes vagy éppen mélybe szántó baráti 

beszélgetések "kisimítják" az ember idegrendszerét. Persze, nem 

lehet ez mindenre gyógyszer, de mégis az egészséges felnőtt 

mentálhigiéné kihagyhatatlan része. Élj vele! 

Gondolat: Keresd a héten a barátaid, szeretteid társaságát! Keresd 

az örömöt, amikor nevethetsz! Keresd azt, amikor feltöltődhetsz és 

feltölthetsz te is másokat.  
   forrás: Laudetur, internet 

Dr. Domján Mihály pszichológus, családterapeuta most 7 pontba 

szedte össze a kötetlen beszélgetések jótékony hatásait. Azt a 

kérdést tette fel magának, hogy mi a jó abban, ha a barátai előtt az 

érzéseit és a gondolatait szabadon áramoltatja?  

1. Szükség van a panaszkodásra! A mindennapokban azt látom, 

hogy fontos a panaszkodás. Fontos az, hogy egészséges keretek 

között végre valakire rázúdíthassam a nyomoromat. Legtöbbször 

ezután lesz az embernek ereje ahhoz, hogy elfogadja: a 

történeteivel dolga van, azok róla is szólnak, azaz szembe kell 

néznie önmagával és a helyzetével.  

2. Szükség van a harag szavakba öntésére! Hasonlóan a 

panaszkodáshoz, merni kell végre megmutatnom a haragomat! 

Egy baráti találkozás sokkalta biztonságosabb közeget biztosít 

erre, mint az élesben, szemtől szembe történő otthoni vagy 

munkahelyi konfrontáció. Add ki magadból a dühöt! Sokszor csak 

így fogsz tudni megnyugodni és a megbocsátást választani.  

3. Szükség van a megbánásra! Alkalomadtán egy jól irányzott 

baráti beszélgetés segít ahhoz hozzá, hogy az ember belássa: 

tévedett. Az elfogadó légkörben ugyanis pár mozaikdarabka a 

helyére tud mozdulni. Megért valamit az illető az adott 

történetéből és elfogadja, hogy hibázott.   

4. Szükség van a kritikára! De mennyire! Arra, hogy valaki 

szeretettel a szemedbe mondja mind a jót, mind a hibáidat! Az 

igazi barát kivár, nem kapkod, de alkalomadtán kérés nélkül is 

konfrontál.  

5. Szükség van a meghallgatásra! Gyakorlattá lehet tenni, hogy a 

barátok egymást meghallgassák - "kommentelés" nélkül. Vannak 

olyan személyek - nők és férfiak egyaránt -, akik olyan családból 

jöttek, ahol ilyen mintával nem találkoztak. Ennek ellenére a 

meghallgatás elsajátítható, ahogyan az szintén, hogy bizonyos 

kritikát el tudjunk viselni.    

6. "Szükség" van az összeesküvések gyártására! Az agyalás sem 

feltétlenül mindig negatív, bár van, amikor hasznosabb futni, 

meditálni, takarítani vagy éppen tortát sütni. A hosszú 

eszmefuttatások után - kis szerencsével - csak el lehet oda jutni, 

hogy ami van, az megtörtént és úgy kell elfogadni, ahogyan van. 

Fontosnak tartom, hogy a baráti kör inspiráljon, előremutasson és 

támogasson, ne pedig lehúzzon! Negativitás úgyis van elég a 

világban!  

„Szeptember 8-án tartjuk a Boldogságos Szűz Mária születésének 

liturgikus ünnepét, aki az egész világ megváltásának hajnala és 

reménye. Ez a Mária-ünnep mélyen gyökerezik a hívők szívében 

és áhítatában (…), mert tudatában vannak annak, hogy az ő 

születésével vették kezdetüket Isten tervében azok az üdvözítő 

események, amelyek aztán oly szoros kapcsolatot teremtettek 

Mária és az ő Fia között. Örvendezzünk tehát, ahogy 

megemlékezünk Megváltónk Anyjáról. Ahogy Damjáni Szent 

Péter mondotta: „Valóban, ha Salamon és vele együtt egész Izrael 

népe a templom felszentelését oly bőséges és fényűző áldozattal 

ünnepelte meg, milyen és mennyi örömöt hoz majd Szűz Mária 

születése a keresztényeknek? Mert az ő méhébe, mint a 

legszentebb templomba, szállt le Isten a saját személyében, hogy 

emberi alakot nyerjen, és látható formában lakozzék kegyesen az 

emberek között.” A gyermek Máriának ajánljuk hát ma alázatos 

imádságunkat a világért és az Egyházért.” 

Szent II. János Pál pápa 
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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Felkelek és útnak indulok, * Atyám házába térek. 

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: 

Szeptember 12., hétfő: 1800 Tab – Szept. 14., szerda 800 Tab 

Szeptember 16., péntek: 1800 Tab 

Szeptember 18., vasárnap:  

800 Bábony – 930 Sérsekszőlős - Tab: 800 és 1800 

Szeptember 19., hétfő: 1800 Tab – Szept. 21, szerda: 800 Tab  

Szeptember 23., péntek: 1800 Tab 

Szeptember 25., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - Tab: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: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az adott év. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hirdetés 

A kötetlen baráti beszélgetések jótékony hatásai  

 


