
 

III. évf. 13. szám                      2014. március 30. 

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        18 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.  

Imacsoport: 2014. április 1., kedd 18
30

 

 

 

 

 

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, április 6-án, vasárnap országos gyűjtés lesz a 

Szentföld javára. Így adjuk majd adományainkat! 

Szerdán kezdődik a nagyböjti 3 napos lelkigyakorlatunk: 

április 2-3-4. Mindhárom este 6 órakor kezdődik a szentmise, 

amely előtt fél 6 órától gyónási alkalmat biztosítunk. A 

lelkigyakorlat végzésére Varga Sándor jászkarajenői 

plébánost, az ottani Katolikus Iskola lelki igazgatóját kértem 

fel. Kérem, apostolkodjunk ez ügyben, hogy minél nagyobb 

számban együtt lehessünk, felkészülve legnagyobb ünnepünkre, a 

Húsvétra. 

Pénteken a lelkigyakorlat záró napján családos keresztutat 

végzünk 5 órától, apostolkodjunk ez ügyben is, hogy ezen a 

szép napon egyházközségeink családjai részt vegyenek! 

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. Előre is 

hálásan köszönöm! 

Otthon lévő betegek húsvéti gyóntatását bejelenthetik a 

sekrestyében és a plébánián. Csak azokhoz áll módomban 

elmenni, akik ezt kérik. Tisztelettel kérem, adjuk tovább… 

Május 2-án (péntek-hosszú hétvége) egyházközségi 

zarándoklatot hirdetek Szombathely - Mariazell útvonalon. 

Program: indulás kora reggel, Szombathelyen pihenő, majd 

Zsoltár: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 

Volt egyszer egy nagyon rossz természettel megáldott fiú. Az 

apja adott neki egy zsák szöget, és azt mondta neki, verjen be 

egyet a kert kerítésébe minden alkalommal, mikor elveszti a 

türelmét és összeveszik valakivel, vagy valami rosszat mond 

valakiről. Az első nap 37 szöget vert be a kerítésbe. A következő 

hetekben megtanult uralkodni az indulatain. 

Eljött az a nap is, mikor a fiúnak egy szöget sem kellett 

bevernie a kerítésbe. Ekkor odament az apjához és elújságolta 

neki, hogy aznap egy árva szöget sem vert be a kerítésbe. Az apja 

azt mondta neki, húzzon ki egy szöget minden egyes nap, mikor 

nem vesztette el a türelmét és nem veszekedett senkivel sem, vagy 

meg tudta állni, hogy rosszat mondjon valakiről. Teltek a napok, s 

a fiú végre azt mondhatta az apjának, hogy kihúzta az összes 

szöget a kerítésből. Az apa ekkor odavitte a fiát a kerítéshez, és 

ezt mondta neki: "Fiam, szépen viselkedtél, büszke vagyok rád, 

hogy így megváltoztál”. 

Állj meg egy pillanatra, nézd csak, mennyi lyuk van a 

kerítésben. Ez a kerítés soha többé nem lesz már olyan, mint 

régen volt. Ha veszekszel valakivel, vagy rosszat mondasz 

valakiről, megsebzed őt. Egy ugyanolyan sebet hagysz az ő 

lelkében, mint ezek a lyukak itt. Hátba szúrhatsz egy embert, majd 

kihúzhatod a kést a hátából, a seb örökre ott marad. Akárhány 

alkalommal is kérsz bocsánatot, a seb talán örökre ott marad. A 

szóbeli sértés ugyanakkora fájdalmat okozhat, mint a testi. 

Nagyon nehéz meg nem történtté tenni meggondolatlanságból 

elkövetett dolgainkat. A kiengesztelődés és a megbocsátás titka 

lehet az, ami segíthet a lyukak eltüntetésében. 

Hirdetések 

 

 

AA  kkeerrííttééss 

 

továbbutazás Mariazellbe, amely egy darab magyar föld az 

Alpokban, 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. 

Jelentkezési határidő: április 6-a, vasárnap! 

Lassan eljön az óvodai, 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 1-2. és 5-6. 

osztályokban válasszák gyermekeik számára adott nagy 

lehetőséget, az órarend szerinti hit- és erkölcstanoktatást.  

Kedves Testvérek, ne felejtsenek el rendelkezni személyi 

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

Katolikus Egyház támogatására javasoljuk, melynek technikai 

száma 0011. 

Szeretettel kérem a Testvéreket, jelentkezzenek Passió 

éneklésére a kántor Úrnál, nem elfelejtve, hogy ez egy szép 

szolgálat, mert aki énekel, az kétszeresen imádkozik. 

        Sifter Gergő plébános 

Kereszténynek lenni nem egy címkét jelent, hanem azt, hogy 

tanúságot teszünk a hitről a szeretetben és az igazságosságban.  

Nem lehetünk részidős keresztények. Ha Krisztus az életünk 

középpontja, akkor Ő jelen van mindabban, amit teszünk. 

Ne féljünk megbocsátást kérni Istentől. Ő sosem fárad bele a 

megbocsátásba. Isten tiszta irgalom. 

Ferenc pápa mondásai 

 


