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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.
 
   

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 

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: A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az lett szegletkővé. 

Az élet fontos és lényeges dolgai néha észrevétlenek és 

megszokottak. Természetesnek találja a gyerek, hogy naponként 

van megfelelő táplálék a családi asztalon. A hívek közössége 

magától értetődőnek találja, hogy van, aki ellássa a papi 

szolgálatot. Éppen ezért fontos, hogy alkalmanként ráirányítsuk 

figyelmünket az élet egy - egy fontos részterületére. A 

világegyház a mai napon a papi és szerzetesi hivatások napját 

ünnepli. VI. Pál pápa a II. vatikáni zsinat alatt vezette be ezt a 

világnapot egybehangzó fohászként Istenhez, az Atyához, hogy 

továbbra is küldjön munkásokat Egyháza számára. Így ezen a 

vasárnapon ezek a hivatások kerülnek figyelmünk középpontjába. 

A feladatunk, hogy ki - ki elgondolkodjon saját hivatásán, és 

azokon a feladatokon, amelyek ebből fakadnak. Ebben a 

hivatásból vállat életformában maga az Úr Jézus a példaképünk. 

„Én vagyok a jó Pásztor, ismerem juhaimat és juhaim ismernek 

engem” A jó pásztorról hallva szemünkbe ötlik a megszokott kép, 

amint Krisztus vállára veszi elveszett báránykáját, s viszi vissza a 

nyájhoz. Eszünkbe jut a 22. zsoltár, amely a maga nemében 

irodalmi remekmű is: "Az Úr az én pásztorom, nem szenvedek 

hiányt, zöldellő réteken legeltet. A nyugalom vizéhez terel és 

felüdíti lelkemet. Ha sötét völgyben járok is, nem félek a bajtól, 

hisz te velem vagy." Mit jelent számunkra a jó pásztor képe, 

amelyről az evangélium beszél? Mindenekelőtt egy bizalomra 

épülő kapcsolatot, amelyben tudatában vagyunk annak, hogy 

Jézus hozzánk tartozik, mi pedig őhozzá, ezért megbízhatunk 

benne. „Juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők 

Hivatások vasárnapja 

 

 

Április 26-án, vasárnap perselyadományainkkal a hivatások 

ügyét segítjük! Isten fizesse meg jó szándékú adományaikat! 

Április 30-én, csütörtökön 16
00

 órára hívom és várom az 

elsőáldozókat, valamint szüleiket és a rokonokat, hogy 

szentgyónásukat elvégezzék. Ekkor próbálunk a gyerekekkel is. 

Hitoktatóink jelenlétére feltétlen számítok. Május 2-án, 

szombaton 17
00

 órára szintén hívom és várom a gyerekeket a 

templomba az elsőáldozás főpróbájára, a szülők ekkor díszítik  

a templomot. 

Május 1-je miatt nem pénteken, hanem csütörtökön látogatom 

az elsőpéntekes idős-beteg testvéreinket a reggeli óráktól. 

Május 3-án, vasárnap a lullai és a torvaji templomok szépítésére 

adjuk adományainkat. 

Május 3-án, vasárnap elsővasárnap, a bábonyi kápolnában is lesz 

szentmise 15
00

 órakor. 17
00

 órakor a plébániatemplomban 

Szentségimádást tartunk Magyarország, egyházmegyénk, 

egyházközségeink lelki megújulásáért, valamint papi és szerzetesi 

hivatásokért, 18
00

 órakor szentmise lesz. 

Május 3-án, vasárnap, a 11
00

 órakor kezdődő szentmise 

keretében tartjuk az elsőáldozást, valamint köszöntjük az 

édesanyákat. Kérem a Testvéreket, imádkozzanak és 

ünnepeljenek velünk együtt.  

Május a Szűzanya hónapja, az esti szentmisék (hétfő, kedd, 

csütörtök, péntek, és vasárnap) előtt 17
30

 órától májusi litániát 

imádkozunk, amelyre szeretettel hívom és várom a Testvéreket! 

        Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

követnek engem… senki nem ragadhatja ki őket kezemből.” Jézus 

azokat, akik rá vannak bízva, a sajátjainak nevezi, akiket az Atya 

rá bízott, és akiket ismer. Egy apa vagy édesanya beszél úgy 

családjáról, hogy ők az övéi. Akik a családban élnek, 

összetartoznak, és egymásért élnek. Amikor Jézus jó pásztornak 

nevezi magát és azt mondja: „ismerem enyéimet és enyéim 

ismernek engem”, akkor pontosan erre gondol. Ő aggódik értünk, 

kiáll mellettünk, közbenjár értünk a mennyei Atyánál. Ha él 

bennünk az a vágy, hogy jó papjaink, jó szerzeteseink legyenek, 

akkor saját keresztény hivatásunkat kell komolyan vennünk, és azt 

a feladatot, amivel a gondviselő Isten bízott meg. Nagy feladat 

hárul a papokra, szerzetesekre, mert a fiatalok az ő életüket látva 

kedvet kellene, hogy kapjanak az evangélium követésére. 

Bennünk az evangélium örvendező szolgáit kellene, hogy lássák. 

Ugyanakkor „a probléma, hogy van-e elegendő pap, közelről érint 

minden hívőt” – hangsúlyozta VI. Pál pápa. Ezért nagy szükség 

van a keresztény házasokra, akik komolyan élik a keresztény 

életet. Úgy, hogy valóban figyelnek az Egyház tanítására, részt 

vesznek annak életében, nyitottak a szegények iránt, 

gyermekeiknek jó nevelőik. Az ilyen család alkalmas arra, hogy 

papi és szerzetesi hivatások szülessenek benne, körülötte. A 

hivatások kibontakozásában nagy szerepe van a tanároknak, 

hitoktatóknak, akik komolyan veszik a nevelői feladatukat, mert 

ők a Szentlélek munkatársai. Figyelmes, gondos munkájukkal 

elősegítik a Szentlélek munkáját, a kegyelem csírájának szárba 

szökkenését. A nevelőknek bátorítaniuk kell a fiatalokat, hogy 

legyőzhessék az élet néha mostoha kihívásait. Úgy kell 

alakítaniuk érzelemvilágukat, hogy abban gyökeret verhessen a 

hivatás csírája. Ma, a hivatások vasárnapján, legyen 

vizsgálódásunk tárgya, hogy Isten iránti szeretetből mennyire 

vállaljuk a keresztény életet, azt a feladatot, amelynek elvégzése 

kötelességünk. Vajon mit teszünk azért, hogy másokban is 

megérlelődjön annak a hivatásnak a kegyelme, amellyel Isten 

ajándékoz meg? A szentatya ezekkel a szavakkal fejezi be az 

üzenetét, amelyet erre a napra írt: „kívánom, hogy a fiatalok a sok 

felszínes és mulandó kínálat között tudják ápolni vonzódásukat az 

értékek, a magas célok, a radikális döntések felé, mások 

szolgálatáért Jézus nyomában.” 
forrás: internet 


