
 

   V. évf. 15. szám                  2016. április 17.  

Tabi Öröm-Hírmondó 

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 
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

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:       Tab     18
00 

óra     

Péntek:        Tab     18
00

 óra  

Szombat:             Tab       7
00

 óra  

Páratlan héten szombaton:      Megyer    18
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páros héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

Zala:                 9
30

 óra 

Páratlan héten vasárnap: Lulla                 8
00

 óra 

   Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap: Bábony     15
00

 óra  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Mi az ő népe vagyunk, * és legelőjének nyája. 

 

 

A legszebb hivatás a világon; 

Istent szolgálni a szent oltáron. 

Lehívni Krisztust, halkan, nesztelen 

S szemébe nézni: Ez a Végtelen... 

Törölni könnyet, elhintni békét, 

S kigyújtani az örök-út mécsét. 

Emelni porból, sárból magasba, 

Iszapból gyöngyöt hozni a partra. 

Megérteni s ha kell, halni érte, 

Amit a lélek súg a lelkébe. 

Emberi testben mint angyal élni, 

A lélek szárnyán az égben időzni... 

A pap hivatása legszebb a világon: 

Önmagát áldozza az égi oltáron... 

    Horváth M. Emerencia 

Április 17-én, vasárnap perselyadományainkkal a hivatások 

ügyét segítjük. Isten fizesse meg jószándékú adományaikat! 

Április 20-án, szerdán érkezik hozzánk Püspök atya. Kérem a 

Testvéreket, minél többen hallgassuk meg értékes gondolatait 17
00

 

órától az Evangélikus Gyülekezeti teremben. (Tab, Kossuth 

Lajos u. 57.) 

Április 21-én, csütörtökön 17
00

 órára hívom a bérmálkozókat 

a plébániatemplomba a bérmálás szertartásának próbájára. 

Hitoktatóink jelenlétére feltétlen számítok.  

Április 22-én, pénteken 16
00

 órától tartjuk a bérmálás 

főpróbáját a plébániatemplomban, majd 17
00

 órától végzik el 

a szentgyónásukat a bérmálkozók, bérmaszülők, szülők és a 

rokonok. Hitoktatóink jelenlétére feltétlen számítok. 

Április 23-án, szombaton kérem, hogy a bérmálkozók 15
00

 

órára érkezzenek meg a plébániatemplomba. A papság és az 

egyházközség képviselőtestületének tagjai a katolikus iskolánál 

gyülekeznek, innen vonulunk majd a templomba. A testületi 

tagok jelenlétére feltétlen számítok! A bérmálás 16
00

 órakor 

kezdődik. Szeretettel kérem, hogy a püspök úr és az atyák 

vendégül látását sütemények sütésével támogassák! 

Kérem, hogy akik jelentkeztek a La Salette - Lourdes 

zarándoklatra, a második részt (240 euró) fizessék be április 

30-ig a plébánián. 

Április 21-22-én, csütörtökön és pénteken 8-16 óráig lesz a 

beíratás a katolikus óvodában az óvodavezetőnél. Szeretettel 

várjuk az óvodás korú gyermekeket. 

Előre hirdetem, hogy május 1-jén, vasárnap a 11
00

 órakor 

kezdődő szentmise keretében tartjuk az elsőáldozást. Kérem a 

Testvéreket, imádkozzanak és ünnepeljenek velünk együtt.  

Ferenc pápa április 24-én, vasárnap Európa minden katolikus 

templomában külön gyűjtést kezdeményez az ukrajnai rászorulók 

támogatására. Ezért ezen a napon a perselyadományaink ezt a célt 

szolgálják.  

    Sifter Gergő plébános 

Hivatások vasárnapjára 

 

 

Szombat (április 23.): Szent Adalbert püspök és  

vértanú emléknapja 

 

 Hirdetések 

 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

Egy szép napon, amikor Szent Ferenc kiment a kolostorból, 

találkozott egy baráttal, akit Gineprónak neveztek. Egyszerű és 

őszinte volt, ezért Szent Ferenc kedvelte a fiatal szerzetest. 

Üdvözölte és így szólt hozzá:- Ginepro testvér, gyere velem, 

elmegyünk prédikálni. 

Szent Ferenc nehezen tudta rábeszélni a fiatal testvért, de végül 

mégis elment vele. Körbejárták a várost, imádkoztak az üzletben 

és a kertben dolgozó munkásokért. Rámosolyogtak a gyermekekre, 

különösen a szegényebbekre. Beszélgettek az idősekkel és 

magasztalták a szomorúakat. Még egy asszonynak is segítettek, aki 

egy nehéz edényt cipelt. 

Már többször megkerülték a várost és Szent Ferenc megszólalt: 

- Ginepro testvér, itt az ideje, hogy hazatérjünk. 

- De hát hol van a prédikáció? 

- Az már megvolt… bizony megvolt – mondotta mosolyogva 

Szent Ferenc.  

Jelenléted a legjobb prédikáció!                        Bruno Ferrero 

A prédikáció 

 

 

Urunk, Te, aki megígérted, hogy az egész világon hirdetik az 

evangéliumot, támassz alkalmas embereket e feladatra! 

Az apostolok puha, törékeny agyagedények voltak, míg meg nem 

szilárdította őket a Szentlélek tüze. Jóságos Urunk, cselekedd ma is 

ugyanezt küzdő Egyházaddal! Formáld, tedd a gyöngéket, a 

botladozókat erős kövekké! Állíts Egyházadba megingathatatlan, 

hatalmas oszlopokat, akik képesek szenvedni és mindent elviselni: 

fáradozást, nincstelenséget, szomjúságot, éhezést, hideget és 

hőséget, akik nem félnek e világ urainak fenyegetéseitől, az 

üldözéstől, sem a haláltól, akik mindig meggyőzőek és önmagukra 

nem gondolnak, akik elfogadnak szenvedést, gyalázatot, 

megalázást és mindenféle kínt a Te dicsőségedért és szent neved 

dicséretéért! Jó Urunk, add, hogy így hirdessük az evangéliumot az 

egész világon! Irgalmas Urunk, tekints könyörülettel a Te 

egyházadra!  

Fischer Szent János imája 

 

 


