
 

III. évf. 27. szám                       2014. július 6. 

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 

Július 6-a, vasárnap elsővasárnap, 17
00

 órától 

szentségimádást tartunk Magyarország, egyházmegyénk, 

egyházközségeink lelki megújulásáért. 18
00

 órakor pedig 

szentmise lesz. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket! 

Július 6-i vasárnapon a megyeri,  a lullai és a torvaji 

templomok felújítására adjuk adományainkat. 

Július 13-án, vasárnap a sérsekszőlősi, a zalai és a tabi  

plébániatemplom felújítására adjuk adományainkat. 

A lengyelországi zarándokaltról a következőket hirdetem. 

Az utazási iroda döntése értelmében, amennyiben a jelenlegi 

létszám marad, elindul a zarándoklat. Kérem, hogy akik 

még ez idáig nem fizették be a zarándoklat költségét, 

szíveskedjenek megtenni a sekrestyében vagy a plébánián, 

legkésőbb jövő vasárnapig, július 13-ig. 

A plébániai táborral kapcsolatban, amely a háromfai 

plébánián lesz, július 15-én, kedden szülői értekezletet 

tartunk a plébániatemplomban az esti szentmise után fél 7-

kor!  

Előre hirdetem, hogy július 27-én, vasárnap Szent Kristóf 

(az utazók védőszentje) ünnepéhez kötődően a 11 órás 

szentmise után gépjárműmegáldást végzünk! Szeretettel 

hívom az autóval, motorkerékpárral és biciklivel közlekedő 

minden Testvéremet! 

         Sifter Gergő plébános 

Zsoltár: Istenem és királyom, magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön-örökké. 

Hirdetések 

 

 

Péntek (július 11.):  Szent Benedek apát, Európa 

    fővédőszentjének ünnepe 

 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 

Egy nap egy kis pillangó látszott egy félig nyitott selyemgubóban. 

Egy férfi ült és nézte a pillangót néhány óráig, ahogy küzdött, 

hogy testét kiszabadítsa a kis lyukon keresztül. Aztán úgy tűnt, a 

folyamat teljesen megállt. Úgy látszott, mindent megtett, amit 

tudott, és semmi többre nem képes. A férfi eldöntötte, segít a 

pillangónak: fogott egy ollót és kinyitotta a selyemgubót. A 

pillangó könnyen kijutott. De a teste összeaszott volt, gyenge és a 

szárnyai összezsugorodtak. A férfi tovább nézte, mert várta, hogy 

bármelyik pillanatban kinyílhatnak a szárnyak, megnőnek, 

kitárulnak, és képesek lesznek elvinni a pillangó testét, szilárdak 

és erősek lesznek. Semmi nem történt! A pillangó az életét ebben 

a gyenge testben, összeaszott szárnyakkal töltötte. Soha nem volt 

képes repülni. Amit a férfi, az ő kedvességével és jóindulatával 

nem értett. Hogy a szűk selyemgubó és a küzdelem a szűk 

nyíláson keresztül szükséges a pillangónak, ez a természetes útja, 

hogy a pillangó kiszabadítsa testét a selyemgubóból, szárnyaival 

képes legyen repülni. 

Néha pontosan a nehézségekre van szükségünk az életben. Ha 

hagyjuk az életünket akadálytalanul folyni, ez megbénít minket. 

Nem leszünk erősek, amikor annak kell lennünk. Nem fogunk 

tudni repülni. 

Kértem Erőt… és kaptam nehézségeket, amelyek erőssé tesznek. 

Kértem Bölcsességet... és kaptam problémákat, hogy megoldjam 

őket. 

Kértem Jómódot... és kaptam agyat és izmot, hogy dolgozzak. 

Kértem Bátorságot... és kaptam akadályokat, hogy legyőzzem 

azokat. 

Kértem Szerelmet... és kaptam bajban lévő embereket, hogy 

segítsek. 

Kértem Jóindulatot... és kaptam lehetőségeket. 

Semmit nem kaptam meg, amit akartam... 

De mindent megkaptam, amire szükségem volt. 

 

Éld az életet félelem nélkül, nézz szembe az akadályokkal, tudd, 

hogy képes vagy legyőzni őket. 

    forrás: internet 

A nehézségek miértje 

JÚLIUS 

Általános imaszándék: 

hogy a sportok űzése mindig jó alkalom lehessen az emberek 

közötti testvériségnek és növekedésnek. 

Missziós imaszándék: 

hogy a Szentlélek támogassa azoknak a testvéreknek a munkáját, 

akik a legszegényebb országokban hirdetik az evangéliumot. 

    forrás: internet 

Szentatya imaszándékai 


