
 

III. évf. 26. szám                     2014. június 29. 

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       7 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) 

Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:        

06- 84- 310- 484 (Siófok)    06- 82- 512- 394 (Kaposvár) 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Imacsoport: 2014. július 8., 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 

Június 29-én, vasárnap van az úgynevezett péterfillér 

gyűjtése, így adjuk ma adományainkat, amelyet továbbítunk a 

Püspökség felé. 

Ezen a héten pénteken elsőpéntek, délelőtt a betegek 

gyóntatását és látogatását végzem… 

Június 28-án, szombaton a Püspök atya diakónussá szentelte 

Németh Zsolt kispapunkat. A papság első rendjének 

szentségével Zsolt elkötelezte magát az Úr szőlőjébe. 

Imádkozzunk érte és az újonnan szenteltekért! 

Július 6-án, vasárnap délután 15
00

 órakor a bábonyi kápolnában is 

lesz szentmise. 

Egyházközségi zarándoklatról, amelyet Lengyelországba 

tervezünk, jövő héten bővebb felvilágosítást adok. Sajnos 4 fő 

hiányzik még a 30-ból, emiatt várom az utazási iroda válaszát, 

akik minimum létszámnak 30 főt jelöltek meg! 

A plébániai táborról, amely a háromfai plébánián lesz július 28-

tól augusztus 2-ig, jövő héten bővebben tájékoztatom majd az 

érdekelteket! Kérem, aki még nem fizette be a tábor költségét, a 

8000 Ft-ot, keresse Tóthné Margó tanítónőt! Bővebb 

információt olvashatnak a plébánia honlapján, a 

www.tabiplebania.hu címen valamint a faliújságokon. 

A héten a papoknak kötelezően előírt három napos 

lelkigyakorlaton vettem részt Veszprémben, amelyet Reisz Pál 

OFM ferences szerzetes atya tartott a Szemináriumban,   

amin értékes és megszívlelendő tanítást kaptunk! 

        Sifter Gergő plébános 

Zsoltár: Az Úr kiragadott engem minden rettegésből. 

Hirdetések 

 

 

Szerda (július 2.):  Szűz Mária látogatása Erzsébetnél 

(Sarlós Boldogasszony) ünnep 

Mária útnak indul. Azért indul, hogy segítsen. Az Istennel való 

találkozás a másik ember felé kell, hogy fordítson bennünket. 

Nem tarthatom meg magamnak, amit kaptam. Nem csak 

nekem, mindenkinek akarja rajtam keresztül adni az Isten. 

Mária példája erősítsen a másik emberhez való 

fordulásomban. 

Magyarországon a régi szokás szerint ezen a napon ünnepeljük a 

Boldogságos Szűz Mária látogatását. Az aratási munkálatok miatt 

nálunk Sarlós Boldogasszony a mai ünnep népies neve. Mária az 

angyali üdvözlet alkalmával Gábriel főangyaltól tudta meg, hogy 

idős rokona, Erzsébet, Keresztelő Szent János leendő anyja már 

hat hónapja gyermeket vár. Azonnal útra kelt, hogy a nehéz 

napokban segítségére lehessen. Ehhez a látogatáshoz kapcsolódik 

Mária csodaszép hálaéneke, a Magnificát, amely azóta is a 

keresztény ember kedves imádsága. 

Csütörtök (július 3.):  Szent Tamás apostol ünnepe 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 

Az Ember elment a Bölcshöz:- Álmot láttam, de sehogy sem 

tudok rájönni, mi az értelme. Kérlek, segíts rajtam! 

- Hallgatlak - bólintott a Bölcs. - Az utcán mentem, a mi 

utcánkban, ahol minden nap járok. Olyan is volt álmomban, mint 

egyébként; nem volt semmiféle változás rajta, csak annyi, hogy 

nagy szürke göröngyökkel volt tele a járda. Amikor megrúgtam az 

egyiket, rájöttem, hogy ezek nem göröngyök, hanem kövek. Egyet 

zsebre vágtam, hogy megmutassam a Barátomnak, akihez 

indultam. Amikor elővettem, kettévált a kezemben. Belül 

szikrázó, tiszta ragyogású volt. Azonnal tudtam (bár nem értek 

hozzá), hogy ez GYÉMÁNT! Rohantunk az ékszerészhez, de 

közben telepakoltuk a zsebeinket a csúnya, szürke kövekkel, 

hátha... Az ékszerész vágta, csiszolta a kettévált követ, végül fel is 

mutatta, hadd lássuk mi is, hogy sziporkázik: 

-Még soha nem találkoztam ilyen nagy és tiszta gyémánttal - 

lelkesedett. Kipakoltam a sok egyforma szürke kövemet. Ő 

bizalmatlanul nézte a sötétlő halmot, majd legyőzve utálkozását, 

egyet megfogott és vijjogó gépével kettévágta. Smaragd volt. A 

következő rubin, utána valami csodaszámba menő ritkaság, és 

aztán így végig. Felfoghatatlan kincs feküdt előttem, szikrázott, 

tündökölt ezerféle színben a belsejükben rejtőző érték. Én pedig 

döbbenetemben felébredtem. De nem tudok szabadulni az 

álomtól. Mondd, mit jelenthet? - A szürke kövek a 

MINDENNAPJAID, Barátom! Éppen ideje, hogy felfedezd: 

valóságos kincsesbánya a mindennapok sokasága. Dolgozni kell 

rajtuk, az igaz, de ha jól megmunkálod őket, gazdagabb leszel 

mindenkinél. Már reggel vedd kezedbe napodat, hogy megláthasd 

benne a hűség gyémántját, a bizakodás smaragdját, a szeretet 

rubinszínű áldozatosságát.. Mától kezdve soha nem beszélhetsz 

"szürke hétköznapokról", hiszen láttad, mi rejlik bennük! 

  forrás: internet 

Az álom és a bölcs 

 

http://www.tabiplebania.hu/

