
 

IV. évf. 18. szám                         2015. május 3. 

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 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  

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.  

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: Dicsérlek téged, Istenem, * szent néped körében. 

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

adjuk adományainkat. 

Május 3-a 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 pedig szentmise lesz. 

Május 9-én kezdődik az olaszországi zarándoklatunk. Hajnali 

2 órakor indulunk a Galéria elől, kérem, hogy mindenki 

legalább egy negyed órával előbb legyen ott. Hozzanak a buszra 

esetleg papucsot, párnát, hogy kényelmesebb legyen, előre 

láthatóan meleg lesz, de azért egy esernyő vagy esőkabát, és 

egy könnyebb kabátocska is legyen mindenkinél. A belépő 

jegyek árát mindenki a buszon fogja fizetni az idegenvezetőnek. 

Akik még nem fizették be a második részt, kérem, hogy minél 

előbb tegyék meg! 

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

csütörtök, péntek, és vasárnap) előtt fél 6 órától májusi litániát 

imádkozunk, amelyre szeretettel hívom és várom a Testvéreket! 

Június 27-én, szombaton a 10
00

 órás szentmise keretében a Szent 

László történelmi emlékhelyen, Somogyváron, Balás Béla 

megyéspüspök áldozópappá szenteli a közösségünkhöz tartozó 

Németh Zsolt kispapunkat, amely ünnepünkre autóbuszt 

indítunk. Nagyon örülnék, ha szép számmal képviselnénk az 

Egyházközséget. Jelentkezni a sekrestyében lehet. 

      Sifter Gergő plébános 

Egy ember egy éjszaka azt álmodta, hogy az Úrral sétál a 

tengerparton. Jelenetek villantak fel az életéből. Minden egyes 

jelenetnél két, párhuzamos lábnyomot látott a homokban: az egyik 

az övé volt, a másik az Úré. Amikor élete utolsó jelenete is véget 

ért, visszafordult, és szemügyre vette a homokban látható 

lábnyomokat. Meglepődve vette észre, hogy élete során több 

alkalommal csak egy sor lábnyomot lát.  

Arra is rájött, hogy ezek éppen élete legnehezebb és legszomorúbb 

időszakaira esnek. Nem hagyta nyugodni a dolog, s megkérdezte 

az Urat:  

- Uram! Azt ígérted, ha úgy döntök, hogy követlek, akkor mindig 

velem leszel. De íme, épp a legnehezebb időkben csak egyetlen 

sor lábnyom látható. Nem értem, miért hagytál el épp akkor, 

amikor a legnagyobb szükségem lett volna Rád?  

Az Úr így felelt:  

- Drága gyermekem! Szeretlek, és soha el nem hagynálak. Azért 

látsz néhol csak egyetlen sor lábnyomot, mert amikor a 

legnehezebb időszakokat élted át, amikor igazán szenvedtél, akkor 

a karjaimban vittelek. 

   forrás: internet 

Csütörtök (május 7.): Boldog Gizella királyné emléknapja. 

Szent István halála után visszatért szülőföldjére és Passauban 

kolostorba lépett. Ott is halt meg, ott lett eltemetve. 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

Ratkó József: ZSOLTÁR (részlet) 

Az anyák   közülük, 

halhatatlanok.  fiatalok, 

Csak testet, arcot,   mint az idő. 

alakot váltanak,   Újra születnek 

egyetlen halott sincs minden gyerekkel. 

 

 

Az anyaság nem annyira gyermekszülés kérdése, mint inkább a 

gyermekhez és a jövőhöz való viszony kérdése. Az anya nem 

csupán a földi életre, de az örök éltre is megszüli gyermekét. 

 

Sok szeretettel köszöntünk ezen a napon minden édesanyát! 

Hirdetések 

 

 

Anyák napján 

 

 

Drága testvérkéim! Nagy öröm vár rátok: 

Jézus jön e napon vendégül hozzátok, 

Ő a jó gyermekek isteni Barátja! 

Öltözzön lelketek hófehér ruhába, 

maradjatok mindig ilyen tiszták, szépek, 

hogy el ne űzzétek az égi Vendéget! 

Vigyétek Őt haza, útra, iskolába, 

az emberek közé szerte a világba, 

s kérjétek ma Jézust: úgy vigyázzon rátok, 

hogy Őt soha-soha meg ne tagadjátok! 

Hegyi Éva 

Elsőáldozókhoz 

 

 

Lábnyomok 

 

 


