
Az egyházközség és az 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 

Egy kis hegyi falunak leégett a temploma.  

Az ott lakók igen szegények voltak, így hosszú ideig reményük sem 

volt újra felépíteni a templomot. Egyszer azonban meghalt a falu 

egyetlen gazdag özvegyasszonya, aki vagyonát az új templom 

építésére hagyta. Az emberek még gyűjtögettek hozzá a maguk 

keveséből, s már éppen neki akartak látni a munkálatoknak, amikor 

hírt kaptak, hogy a völgyben egy másik falut teljesen romba döntött 

az árvíz. Kissé sajgó szívvel ugyan, de úgy döntöttek, a pénzt a másik 

falu házainak újjáépítésére adják oda inkább, hiszen ott a 

szerencsétlen lakóknak fedél sem volt a fejük felett.  

Újra évekig tartott, mire annyi pénzt összeszedegettek, hogy 

nekifogjanak a templomépítésnek. Ekkor azonban egy másik falut, 

amely a hegyoldalban épült, elsodort a sárlavina. Az összegyűjtött 

összeget újra odaajándékozták a rászoruló falunak, s a templomtér 

most is üresen maradt.  

A templomtalan, de jószívű falu híre egyre inkább elterjedt az 

országban. Sokan jöttek messze földekről is, mert találkozni akartak 

az itt élő emberekkel. Azok örömmel fogadták vendégeiket, s mindig 

megmutatták nekik a teret is, ahol egykor a templomuk állt.  

Egyszer egy öreg néni fájdalmasan felsóhajtott: „Azért milyen jó 

lenne, ha nekünk is lenne templomunk!”  

Egyik vendég azonban így felelt rá: „Tudja, a maguk önzetlen 

szeretete messzebbre hirdeti az Istent, mint a legmagasabb 

templomtorony.”   

Amikor leülsz imádkozni, ébreszd fel magadban a bizalmat Isten 

iránt! Arra gondolj, nem hiába ülsz itt, nem hiába imádkozol. 

Keresd és kérd az Istentől, hogy Ő, aki az életet adta neked, a 

kedvét találja benned! Ő tartja fenn, Ő növeli az életet. Ő tart 

életben téged is. Kérd tőle, hogy ami az imádságban történik 

veled, az erősítő legyen számodra. 

Kérd, hogy az imádságra szánt időd nem csak neked, hanem a 

hozzátartozóid számára is gyógyító, éltető legyen! Ha 

összeszedettebb leszel, ha megtanulsz Istenre figyelni, az azoknak 

is jót tesz, akik kapcsolatban vannak veled, akikért felelős vagy. 

Engedd, hogy a Lélek gondoskodjon azokról, akikért te vagy a 

felelős, még akkor is, ha most nem velük foglalkozol. Bízd őket 

Istenre, hogy aztán megújulva térj vissza hozzájuk! 

Nem a szellemi erőfeszítéseden múlik, hogy hiába ülsz itt most 

vagy sem. Olyan ez, mint amikor a vízparton ülsz és némán nézed 

a vizet, az eget, hallgatod morajlását és átengeded magad a 

hatásának. 

Mondj le az analizáló, problémamegoldó képességedről, gyors 

felfogásodról, tettrekészségedről, erős akaratodról, kitartásodról! 

Ne gondolkozz a múlton, ne töprengj a jövőn! Próbálj szellemi 

aktivitás nélkül jelen lenni! Ez nem azt jelenti, hogy semmi sem 

történik. Csak saját "mesterkedéseddel" ne akadályozd, hogy a 

gyógyító, teremtő Isten működjék benned! Ő jobban tudja, mi jó 

neked! 

Ezt a ráhagyatkozást és bizalmat újra meg újra keresd és kérd! 

forrás: Mustó Péter SJ 

Ünnepe: szeptember 23. 

Pio atya a nagyhírű gyóntató, aki Istenhez vonzotta sebeivel és 

életáldoztával az embereket. Isten akaratát kereste és teljesítette 

élete minden napján. Erősödjön meg hitünk, hogy a bűnbánat nem 

megaláz, hanem sokkal inkább felemel bennünket. 

Isten az örök bölcsesség. Ő tanít bennünket a jóra, erősít meg, adja 

fényét, hogy világítsunk. Nyitott szívvel állunk Isten elé, hogy 

hallgassuk szavát, és tanúságot tehessünk szeretetéről. 

Ki lehet az, akiről ilyeneket hallok? – töpreng Heródes Jézusra 

utalva, és keresi a lehetőséget, hogy találkozzon vele. Közömbössé 

vált világunkban talán ez a legfájóbb: mintha a Jézus utáni 

érdeklődés veszett volna ki kortársainkból. A hívő keresztényt 

nem szabad, hogy mindez elbátortalanítsa. Lehet, hogy valakit épp 

az ő szavai vezetnek majd közelebb Jézushoz. Mindnyájunknak 

szükségünk van rá, hogy Jézus szavait halljuk, hogy keressük az 

alkalmat a vele való találkozásra. Amint azt még Heródes is – igaz 

más indítékból – megtette. (Adoremusz 2004) 
           forrás: virtuális plébánia 
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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Dicsérjétek az Urat, * aki a szegény fölemeli. 

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 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  

Szeptember 26., hétfő: 1800 Tab – Szept. 28., szerda 800 Tab 

Szeptember 30., péntek: 1800 Tab 

Október 2., vasárnap:  

800 Torvaj – 930 Sérsekszőlős - Tab: 800 és 1800 - 1300 Megyer 

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 

Pietrelcinai szent Pio szerzetes 

Önzetlen szeretet 

 

Hirdetés Keresd a bizalmat az imádságban! 

 


