
 

   V. évf. 16. szám                  2016. április 24.  

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

 

 Április 24-én, vasárnap Ferenc pápa kezdeményezésére 

országos gyűjtés van az ukrajnai rászorulók támogatására. Az 

adományaikat továbbítjuk az egyházmegyei központba. 

Április 28-án, csütörtökön 16
30

 órára hívom az elsőáldozókat a 

plébániatemplomba az elsőáldozás próbájára. Hitoktatóink 

jelenlétére feltétlen számítok.  

Április 30-án, szombaton 10
00

 órától tartjuk az elsőáldozás 

főpróbáját a plébániatemplomban, ezután az elsőáldozók, 

szüleik és a rokonok elvégzik szentgyónásukat. Hitoktatóink 

jelenlétére feltétlen számítok. 

Május 1-jén, vasárnap a 11
00

 órakor kezdődő szentmise 

keretében tartjuk az elsőáldozást. Kérem a Testvéreket, 

imádkozzanak és ünnepeljenek velünk együtt.  

Május 1-je, 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 a Szűzanya hónapja, az esti szentmisék (hétfő, kedd, 

csütörtök, péntek, és vasárnap) előtt 17
30

 órától májusi litániát 

imádkozunk. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket! 

Május 18-án, szerdán kezdődik a La Salette - Lourdes 

zarándoklatunk. Hajnali 2
00

 órakor indulunk a Galéria elől, és 

kérem, hogy mindenki legalább egy negyed órával előbb legyen 

ott. Hozzanak a buszra esetleg papucsot, párnát, hogy 

kényelmesebb legyen. Előre láthatóan jó idő lesz, de azért egy 

esernyő vagy esőkabát és egy könnyebb kabátocska is szükséges. 

A belépő jegyek árát mindenki a buszon fogja fizetni az 

idegenvezetőnek. Akik még nem fizették be a második részt, 

kérem, április 30-ig tegyék meg (240 euró)! 

     Sifter Gergő plébános 

Hétfő (április 25.): Szent Márk evangélista ünnepe 

Péntek (április 29.): Sienai Szent Katalin szűz és 

egyháztanító ünnepe 

EURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJE 

Ünnepek, emléknapok 

 

 
Szentlélek Úristen, szeretet Istene, 

Hét ajándékodat kérem Tőled esdve! 

Értelemnek Lelke, adj világosságot, 

Hogy jól megismerjem a Te tanításod. 

Tudománynak Lelke, segíts mindazt tudnom, 

Minek segélyével égbe lehet jutnom. 

Bölcsességnek Lelke, segítsen kegyelmed 

Bölcsen elrendezni földi életemet! 

Tanácsnak szent Lelke, bármily bajba jussak, 

Hogy mint cselekedjem helyesen, Te súgjad! 

Lelkierő Lelke, bűn elleni harcra 

Kitartást és erőt, szent kegyelmed adja! 

Jámborságnak Lelke, add, hogy buzgó legyek, 

Szentségeket, imát, szentmisét szeressek. 

Isten félelmének Lelke, add kegyelmedet, 

Hogy az Urat félve, mindig csak jót tegyek! 

Hirdetések 

 

 

 Egy tanár minden diákjának azt a feladatot adta fel a következő 

hétre, hogy vegyenek egy karton dobozt és az elkövetkező héten 

minden egyes személyért, aki bosszúságot okoz nekik, akiket nem 

szívlelnek, és akiknek nem tudnak megbocsátani, tegyenek be a 

ládába egy barackot, melyre tegyenek egy címkét is az illető 

személy nevével. Egy héten keresztül ezt a ládát a hallgatóknak 

magukkal kellett cipelniük állandóan, otthonukba, az autójukba, 

az órákra, még éjszaka is ágyuk mellé kellett helyezniük azt. 

A hallgatóknak szórakoztatónak tűnt az elején a feladat és 

mindannyian buzgón írták a neveket, melyek gyermekkoruktól 

kezdve eszükbe ötlöttek. Ezután, lassan-lassan, amint múltak a 

napok, a hallgatók újabb neveket írtak a listára, olyan emberek 

nevét, akikkel naponta találkoztak és úgy tűnt, 

megbocsáthatatlanul viselkedtek velük szemben. Feltűnt nekik 

időközben, hogy a láda egyre súlyosabbá válik. A hét elején 

beletett barackok kezdtek ragacsos masszává rothadni, 

elviselhetetlen bűzt árasztva, és a rothadás gyorsan átterjedt a 

többi barackra is. Nehéz problémát okozott az is, hogy kötelesek 

voltak állandóan magukkal hordani ezt, vigyázzanak arra, nehogy 

az üzletekben, az autóbuszon, az étteremben, találkozón, 

ebédlőben, fürdőben felejtsék azt, főképp, mert minden egyes 

hallgató neve és lakcíme valamint a kísérlet témája rá volt írva a 

ládára. Ráadásul, a karton doboz is kezdett szétbomlani, siralmas 

állapotba kerülve, nehezen cipelve súlyos terhét. Mindannyian 

gyorsan és világosan megértették a leckét, amit a tanár megpróbált 

elmagyarázni nekik a hét végén, vagyis, annak a ládának a súlya, 

amit egy héten keresztül magukkal cipeltek, csupán a magunkkal 

cipelt lelki nehézség súlyát képviseli, akkor, amikor gyűlöletet, 

irigységet, más személyek iránti megvetést cipelünk magunkban. 

Gyakran azt hisszük, hogy kegyelmet gyakorolunk másoknak 

megbocsátva. A valóságban azonban, hogy ez a legnagyobb 

szívesség, amit önmagunknak tehetünk. 

A bosszúság ládája 

 

 

Ima bérmálásra 

 


