
 

III. évf. 10. szám                        2014. március 9. 

Tabi Öröm-Hírmondó 

A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

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       8 óra 

Csütörtök:    Tab     18 óra 

Péntek:         Tab     18 óra 

Szombat:      Tab       7 óra 

                      Megyer        15 óra   (kéthetente) 

Vasárnap:    Lulla vagy Sérsekszőlős:     8 óra 

                      Tab:                                     11 óra és 18 óra 

                      Torvaj vagy Zala:               9
30

 óra 

         Bábony           15 óra (első vasárnap) 

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 

Március 9-én, vasárnap a lullai és a tabi templomok 

felújítására adjuk adományainkat. A szentmisék keretében a 

hamvazás szertartásában részesítjük a Testvéreket. 

Március 11-én, kedden este 5 órakor Torvajon, 6 órakor 

Sérsekszőlősön lesz szentmise, amely előtt gyónási alkalmat 

biztosítunk. Március 13-án, csütörtökön pedig Zalán lesz 

szentmise este 6 órakor, és előtte gyónási alkalom. 

Nagyböjt péntekjein este 5 órától keresztutat végzünk. A 

tavalyi évhez hasonlóan szeretnék kérni önként jelentkezőket, 

akik szívesen imádkoznának egy-egy stációt. Feliratkozni a 

sekrestyében lehet. 

A templomunk felújított szentélyét szeretnénk 

zöldnövényekkel (szobafenyő, pálma-félék stb.) még szebbé 

tenni. Ha van olyan nagyméretű, szép formájú növényük, amit 

felajánlanának a templom részére, szívesen fogadjuk. 

Május 2-án (péntek, hosszú hétvége) egyházközségi 

zarándoklatot hirdetek Szombathely - Mariazell útvonalon. 

Program: indulás kora reggel, Szombathelyen pihenő, majd 

továbbutazás Mariazellbe, amely egy darab magyar föld az 

Alpokban, hisz a szentély egyik alapítója Nagy Lajos magyar 

király. Szentmise a kegytemplomban a csodatévő „celli Mária” 

szobránál, keresztút, majd szabadprogram. Hazautazás rövid 

pihenőkkel, visszaérkezés késő este. Részvételi díj: 12.000 

Ft/fő, amely tartalmazza az utazást, idegenvezetést. Jelentkezni 

lehet az összeg befizetésével a sekrestyében és a plébánián. 

Aki szeretne ez évben szentmisét mondatni az jelezze az 

időpontot. Szentmisét mondathatunk élő és meghalt 

szeretteinkért. Ne feledkezzünk meg róluk, számukra ez lehet a 

legnagyobb ajándék, amely által segíthetünk rajtuk, hogy 

üdvösségre jussanak 

Lassan eljön az iskolai beíratások időszaka. Szeretettel 

kérem a kedves szülőket, hogy ne feledkezzenek meg 

gyermekeik vallásos nevelésére tett ígéretükről. A Katolikus 

Iskolában órarend szerint zajlik a hittan oktatása, heti két órában. 

Az Önkormányzati Iskolában az 1-2. és az 5-6. osztályokban 

válasszák a gyermekeik számára adott nagy lehetőséget, az 

órarend szerinti hit- és erkölcstan oktatást. A testvéregyházak 

képviselőivel március 10-én, hétfő délután 3 órakor szülői 

értekezletet tartunk az Önkormányzati Iskola Petőfi S. utcai 

épületében. Szeretettel hívom és várom a szülőket! 

Kedves Testvérek, ne felejtsenek el rendelkezni személyi 

jövedelemadójuk 2 x 1 %-áról. Az egyik 1%-ot a Magyar 

Katolikus Egyház támogatására javasoljuk, melynek 
technikai száma 0011.                     Sifter Gergő plébános 

Zsoltár: Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk. 

Létezik egy hihetetlenül bölcs, afrikai törzsi szokás: 

Amikor a törzsből valaki rosszat tesz a törzs egy másik 

tagjával, vagy fájdalmat okoz neki, akkor az illetőt kiállítják a falu 

közepére, és az egész törzs köré gyűlik.  

De ahelyett, hogy valami nyilvános büntetésben részesítenék, 

két napig folyamatosan sorolják neki mindazokat a jó dolgokat, 

amiket valaha is tett.  

Hogy miért? 

Mert a törzs hisz abban, hogy minden egyes ember jónak születik, 

és szeretetre, békére és boldogságra vágyik. Csak néha, a 

mindezekre való törekvés közben, hibákat vétünk.  

És mivel a rossz cselekedeteket segélykiáltásként értelmezik, a 

törzs összegyűlik a társukért, és segítenek neki újra megtalálni 

önmagát, a jó természetét. Emlékeztetik őt arra, hogy ki is 

valójában. És erre néha mindenkinek szüksége van! 
          forrás: internet – Káprázatos természet  

Hirdetések 

 

 

Egy bölcs szokás 

MÁRCIUS 

Általános imaszándék:  

hogy minden kultúra legyen tekintettel a nők jogaira és emberi 

méltóságára. 

Missziós imaszándék:  

hogy sok fiatal fogadja el az Úr hívását és szenteljék életüket 

Istennek az evangélium hirdetésére. 

A Szentatya imaszándékai 

Lelkünket a nagyböjti időben az Istenhez szeretnénk felemelni, 

hogy érezzük szeretetét, gondoskodását, segítő szavát. Az Istenhez 

közelebb lépni, a lelkét hozzá felemelni csak a tiszta lelkű ember 

tudja. Az, akinek rosszaság, hazugság, lustaság, csúnya beszéd 

nem teszi nehézzé lelkét. Ezért lelkünket nagyböjtben 

megtisztítjuk. De hogyan? A poros szekrényt letöröljük, a piszkos 

poharat elmossuk, a koszos ruhát kimossuk. Most a lelkünket kell 

tisztává tenni. A poharak között hogyan tudsz rendet rakni? A 

tisztákat a helyére teszed, a piszkosokat elmosod. 

A lelkünkben is így kell rendet csinálni. Leülök egy csendes helyre 

és végiggondolom, mit csinálok jól és mit rosszul. A jobb kezembe 

a jót teszem, a balba a rosszat. Melyik kezemben lesz több? Ez a 

lelkiismeretvizsgálat. A jóságaimnak örülök. A rosszaságaimat 

pedig bánom, hogy elkövettem. Ez a bűnbánat. Lelkem tisztaságát 

imádsággal, jócselekedettel és lemondással tehetem még szebbé. 

 

Nagyböjti készület 


