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

Zsoltár: Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem. 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06- 84/ 321- 808 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 

Hivatali órák: csütörtök: 16- 17
30

 

                         szombat:     9- 10 

Keresztelés:     szombat:  10 óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

 Szentmisék rendje: 

Hétfő:         Tab   18 óra 

Kedd:         Tab    18 óra 

Szerda:       Tab      7 óra 

Csütörtök:  Tab    18 óra 

Péntek:       Tab    18 óra 

Szombat:    Tab      7 óra 

                     Bábony vagy Megyer       18 óra 

Vasárnap:   Lulla vagy Sérsekszőlős:     8 óra 

                     Tab:                                ½ 10 óra és 18 óra 

                     Torvaj vagy Zala:               11 óra 

Egyházi adó befizetése:  
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében. 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab 

8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808 

www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Előre hirdetem, hogy a következő vasárnapi (Lulla, Torvaj) 

perselyadományaink templomunk felújítását szolgálják. Így adják 

majd adományaikat, amit előre is hálás szívvel köszönök. 

A templom szép és ízléses díszítése Isten nagyobb dicsősége 

mellett mindannyiunk lelki gazdagodását is szolgálja, ezért 

tisztelettel kérem, hogy akik a templom díszítéséhez virágot tudnak 

felajánlani, azok hozzák el azt a templomba legkésőbb péntek 

estig, és helyezzék el a templom bejáratához kitett kannába, vagy 

hozzák be a sekrestyébe szentmisék előtt vagy után. 

Pénteken első péntek, Tabon a templomban gyónási alkalmat 

biztosítunk. 
      Sifter Gergely plébános 

 

Hirdetések 

„És egy angyal jöve és megálla az oltár előtt arany 

tömjénezővel; és sok jó illatszer adaték neki... és felszálla a jó 

illatszerek füstje a szentek imádságából, az angyal kezéből Isten 

előtt.” 

Így beszél a Titkos Jelenések könyve. 

Mennyi nemes szépség van abban, amikor a tiszta 

tömjénszemeket a parázsra szórják, és a meglendített füstölőből 

fölfelé száll az illatos tömjénfüst! Olyan, mint egy szabályos 

ritmusú, illatos melódia. Nincs anyagi célja, tiszta, mint a dal. 

Értékeknek szép elpazarolása. Ajándékozó, mindent odaadó 

szeretet. Épp úgy van itt is, mint Bethániában, amidőn Mária 

drága nárduszolajat hozott és az Üdvözítő szent lábaira öntötte, 

hajával szárította, s a kenet illata betöltötte az egész házat. A 

szűkkeblűség akkor így morgolódott: „Mire való e vesztegetés?” 

Isten Fia azonban azt válaszolta: „Hagyjátok őt, hiszen a 

temetésemre cselekedte.” A halál titka volt itt, a szeretetnek, az 

illatnak, az áldozatnak titka. És ugyanez történik a tömjénnel is: a 

szépségnek egy titka ez, mely egészen érdek nélküli és szabadon 

lendül a magasba. A szereteté, amely ég és elég, és a halálba 

megy. A sivár lélek itt is fönnakad és kérdezi: Ugyan, mire való 

mindez? A tömjénezés illatáldozat, és a Szentírás maga mondja 

róla: ezek a szentek imádságai. A tömjénfüst az imádság jelképe, 

és éppen azé az imádságé, amely nem gondol semmiféle érdekre, 

nem keres semmit, és úgy száll fel a magasba, mint az egyes 

zsoltárok után a Gloria Patri; ez csak imádni akar és hálát adni 

Istennek azért, „mert olyan fönséges.” 

Kétségtelenül, egy ilyen jelképbe játékosság is vegyülhet. Az 

illatfelhők dagályos, titokzatos hangulatokat is kelthetnek, és a 

tömjénezés az érzékekkel való puszta vallásos játékká is válhat. 

De ebben az esetben igaza van a keresztény lelkiismeretnek, ha 

óvást emel, és figyelmeztet arra, hogy az imádságnak „lélekben és 

igazságban” kell történnie, hogy egészen tisztának és 

becsületesnek kell lennie. A vallás gyakorlásában azonban 

megnyilvánulhat filiszteri lelkület is, mely szűkkeblűségből, sivár 

lelkületből fakad, miként az iskarióti Júdás zúgolódása. Itt az 

imádság szellemi haszonkereséssé válik, kimért és polgárilag 

józan akar lenni. 

Az imádság eme fajtájának sejtelme sincs az imádság királyi 

gazdagságáról, mely ajándékozni akar. Semmit sem tud a 

mélységes imádásról, nem érezte meg az imádság lelkét, mely 

egyáltalán nem kérdi azt, hogy mire való, vagy mit használ ez, 

hanem fölfelé tör, mert szeretet, illat és szépség. És minél inkább 

szeretet, annál inkább áldozat is egyszersmind, és az illat az 

emésztő tűzből száll fel a magasba. 
       forrás: internet 

Romano Guardini – Örökmécs:  A tömjén 

 

 

Istenem, aki a kegyelem által bennem élsz, imádlak teljes 

szívemből. Mint az izzó lámpa, amely fénytelen és hideg, de 

elektromos árammal töltve vakító fényt szór: úgy változik át lelkem 

kegyelmed érintésére. Mint a tűz fölé tartott vas, úgy izzik a lelkem 

kegyelmed isteni tüzében. Mint ahogy a természetben a napsugár 

melegére megmozdul az élet, úgy bontakozik ki lelkem kegyelmed 

fényében. Látni és tapintani nem tudom kegyelmedet, de az mégis 

létezik. Olyan biztosan hiszek benne, mint a tűz, a nap és az 

elektromos áram hatásában. Vannak percek, amikor titokban 

valami megérint, valahol a lelkem legmélyén. Itt él az emléke 

bennem, mintha tegnap lett volna… (Gondolj arra az órára, 

eseményre, amellyel kapcsolatban ez történt.) 

Igen, akkor éreztem igazán mit jelent ez: az Isten bennem él… 

Teljes szívemből hálát adok, Uram, a belső örömöknek e 

fölemelő perceiért. Életem legszebb napjai voltak ezek amikor 

hozzád ennyire közel voltam. Uram! Add, hogy benned éljek, 

benned haljak! 

Isten tervei 

Isten a világot nem magának, hanem az emberek számára 

teremtette. Neki nincs rá szüksége, de emberekre és a többi 

teremtett dologra sincs. Isten szeretetből teremtett téged. Isten 

maga a szeretet. Az Úr, a te Teremtőd így szólít meg téged: Ne 

félj, mert megváltalak, neveden szólítalak: az enyém vagy. Isten 

azonban még többet nyújt: megengedi, hogy művén munkálkodj: 

segíts neki boldoggá tenni az embereket itt a földön és az örök 

életben.  
                    forrás: Beszélgetés a Mesterrel 

Isten bennem él 


