
 

IV. évf. 6. szám                        2015. február 8. 

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
00

 - 17
30

 óráig. 

                          szombat:    9
00

 - 10
00

 óráig.
 
                                                                                                                                                                                                                               

Keresztelés:      szombat   10
00 

óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       8
00

 óra 

Csütörtök, péntek:   Tab     18
00 

óra 

Szombat:             Tab       7
00

 óra 

Páros héten szombaton:      Megyer         15
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páratlan héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

 Zala:                 9
30

 óra 

Páros héten vasárnap:       Lulla                 8
00

 óra 

    Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap:  Bábony    15
00

 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 

Zsoltár: Dicsérjétek az Urat, * aki a megtört szívűeket meggyógyítja. 

 

 

Február 8-án, vasárnap a megyeri, lullai, torvaji és a tabi 

templomok szépítésére adjuk adományainkat, amelyet a Jó Isten 

fizessen vissza mindenkinek bőkezű ajándékai által. 

Február 8-án, vasárnap minden szentmisében Balázs-áldásban 

részesítjük a Testvéreket. Szent Balázs püspök és vértanú 

közbenjárását kérjük a torok és minden egyéb más betegségben. 

Február 12-én, csütörtökön 17
30

 órától kezdjük a Lourdes-i 

kilencedet. A közös imádkozásra szeretettel hívom és várom a 

Testvéreket. A lourdes-i imádság az esti szentmisék előtt van a 

templomunkban (hétfő, kedd, csütörtök, péntek és vasárnap). 

Előre hirdetem, hogy február 14-én, szombaton Szent Bálint 

(Valentin) vértanú ünnepén 18
00

 órára szerelmesek miséjére 

hívom és várom a házaspárokat, jegyespárokat. Értük 

imádkozunk, majd a szentmise végén külön áldásban 

részesülnek, és kis ajándékkal kedveskedünk nekik. 

Apostolkodjunk ez ügyben, hívjunk másokat is, hogy ez ne csak 

egy Amerikából érkezett felkapott dolog legyen, hanem hűségük 

közös ünnepe. A körülbelüli létszám miatt, kérem, 

jelentkezzenek és iratkozzanak fel, a szentmisék előtt vagy 

után a sekrestyében illetve a plébánián. 

Hálásan köszönöm azok munkáját, akik az egyházközségi 

bálunk szervezésében és lebonyolításában részt vettek. 

Köszönöm a nagylelkű felajánlásokat, amelyek nélkül nem 

tudtuk volna ilyen szinten megrendezni a bálunkat. Isten 

fizesse meg mindenkinek, aki bármit is tett, akár fizikálisan, akár 

imádságok által kísértek és támogattak bennünket. 

Február 15-én, vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus 

iskolák javára. Ezzel katolikus oktatási intézményeinket 

támogatjuk, és a perselyadományokat továbbítjuk az 

egyházmegyei központba. 

        Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Bekopogtam, hogy beszélgetni szeretnék vele, ha van rám ideje. 

Az Úr elmosolyodott és így válaszolt: 

- Az én időm végtelen, mindenre jut belőle. Mire vagy kíváncsi? 

- Az érdekelne, mit tartasz a legfurcsábbnak az emberekben? 

 - Azt, hogy nem szeretnek gyereknek lenni, siettetik a felnőtté 

válást, majd visszavágyódnak a gyermekkorba. Azt, hogy akár az 

egészségüket is feláldozzák, hogy sok pénzük legyen, majd 

rengeteg pénzt költenek rá, hogy visszanyerjék egészségüket. Azt, 

hogy izgatottan lesik a jövőt, hogy megfeledkeznek a jelenről, így 

aztán nemhogy a jövőt, de a jelent sem élik meg. Azt, hogy úgy 

élnek, mintha sose halnának meg és úgy halnak meg, mintha sose 

éltek volna. 

- Atyaként mit szeretnél, hogy gyerekeid mely tanulságokat 

jegyeznék meg? 

- Tanulják meg, hogy senkiből nem lehet erővel kicsikarni a 

szeretetet. Hagyni kell, hogy szerethessenek. Nem az a 

legértékesebb, hogy mit szeretnénk az életben, hanem az, hogy 

kik állnak mellettünk. Tanulják meg, hogy nem célszerű 

másokhoz mérni magukat, saját magukhoz képest legyenek 

elbírálhatóak. Fogadják el, hogy nem az a gazdag, akinek a 

legtöbbje van, hanem az, akinek a legkevesebbre van szüksége. 

Tanulják meg, hogy csak néhány másodperc kell ahhoz, hogy 

mély sebeket ejtsünk azokon, akiket szeretünk, ám sok-sok év kell 

ahhoz, hogy ezek begyógyuljanak. A megbocsátást a megbocsátás 

gyakorlásának útján kell megtanulni. El kell fogadni, hogy vannak 

olyanok, akik mélyen éreznek, de nem tanulták meg kimutatni 

érzelmeiket. Meg kell tanulni, hogy bármit lehet pénzen venni, 

csak boldogságot nem. Két ember nézheti ugyanazt a dolgot, és 

mégis két másféle dolgot látnak. Meg kell tanulni, hogy az az 

igazi barát, aki mindent tud rólunk, és mégis szeret. Nem mindig 

elég, ha mások megbocsátanak, meg kell bocsátanunk magunknak 

is. 

Búcsúzásnál megköszöntem szavait, Ő pedig így válaszolt: 

- Az emberek elfelejtik, mit mondtál, mit csináltál. De arra mindig 

emlékezni fognak, hogy érzéseket ébresztettél bennük. 

   forrás: internet 

Álmomban látogatóban jártam Istennél 

 Kedd (február 10.): Szent Skolasztika szűz emléknapja 

Szerdán (február 11.): Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária – 

Betegek világnapja 

Szombat (február 14.): Szent Cirill szerzetes és Szent Metód 

püspök, Európa társvédőszentjeinek emléknapja 

Ünnepek, emléknapok 

Áldjon meg ma, édes Jézusom, a te lelked. 

Áldjon meg isteni fölséged. 

Áldjon meg a te termékeny emberséged. 

Legyen áldása oly hathatós, 

hagyja isteni bőkezűséged rajtam áldásodnak oly világos jeleit, 

hogy győzhetetlen szeretettel felbonthatatlanul veled legyek, és 

régi magamat egészen elhagyjam. 

Tégy tökéletessé szeretetedben! 

           forrás: Laudetur internet 

Áldjon meg! 

 


