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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). 

Mise- és szertartásrend: 

Május 15., hétfő:  18
00 

 Tab  -  Május 16., kedd: 18
00

 Tab 

Május 17., szerda: 8
00

 Tab  -  Május 18., csüt.: 18
00

 Tab 

Május 19., péntek: 18
00

 Tab 

Május 20., szombat: 7
00

 Tab  -  16
00

 Szent Bernát napi 

fogadalmi mise Lulla  -  18
00

 Megyer  

Május 21., vasárnap:  

Sérsekszőlős: 8
00

 – Zala: 9
30

 - Tab 11
00

 és 18
00 

Május 22., hétfő:  18
00 

 Tab  -  Május 23., kedd: 18
00

 Tab 

Május 24., szerda: 8
00

 Tab  -  Május 25., csüt.: 18
00

 Tab 

Május 26., péntek: 18
00

 Tab  -  Május 27., szombat: 7
00

 Tab 

Május 28., vasárnap: 

Lulla: 8
00

  -  Tab: 11
00

 és 18
00

  

 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk. 

 

Persze sokkal több mindent is lehetne kérni, hiszen mi (sokszor) 

telhetetlenek vagyunk, az Isten pedig (mindig) mindenható. De 

mik lennének a legfontosabbak? 

1. Türelem 

Annyi gond, annyi idegesség, annyi stressz… Szeretnék kitartani 

ezekben a helyzetekben, és nem felcsattanni. Nem bántani 

másokat. Sem a gyerekeimet, amikor este már fáradt vagyok, sem 

a kollégáimat, ha feszülök a feladataimon (vagy az övéken). 

Szeretnék megtanulni várni. 

2. Bátorság 

Nap, mint nap döntéseket kell hoznom. Válaszokat kell adnom. 

Állást kell foglalnom. Fel kell vállalnom a hitemet és az elveimet. 

Ez nem megy bátorság nélkül. Nem lehet elbújni. Istent kell 

választanom a világ helyett, mégis a világban. Szeretnék bátor 

lenni, nem megfutamodni. 

3. Nyugalom 

Pörgök. A jövőbe nézek előre, és a múlt sebeit nyalogatom. 

Állandóan megy valami a fejemben: gond, terv, kérdés. Pedig az 

Isten nyugalmat akar adni, válaszokat, békét. Szeretném vágyni 

az Isten szárnya alatti nyugalmat. 

4. Vidámság 

Nem mondom, hogy mindig szomorú vagyok, de könnyen 

lehangolt leszek. Bármi apróság miatt is. Vagy ha valami nem 

úgy sikerül, mint ahogy elterveztem. És amikor megélem az 

ellenkezőjét, felfrissülök. Boldognak, derűsnek, pozitívnak, 

lelkesnek lenni jó, főleg ha ezt át is tudja ragasztani az ember a 

környezetére! Szeretnék vidám lenni. 

5. Hit 

A hit mélység. Le kell merülni hozzá, érte. Nehéz csak a 

felszínen élni, és nem is jó. Szükség van egy komoly bizalomra 

az Isten felé: hogy működik az ima, hogy nem fölösleges a böjt, 

hogy van értelme a felajánlott misének, hogy a gyónás tényleg 

teljesen megtisztít. Szeretnék mindig kételyek nélkül hinni 

ezekben. 

+1. Holnap 

Leginkább a holnapot kérem ma, ha az Isten is úgy akarja. Hiszen 

mégis vannak terveim, céljaim. Nem, nem az önmegvalósítás a 

legfontosabb. Hanem, hogy ma is és holnap is az életemmel 

szolgálhassam és dicsérhessem az Istent. Nem félek, de mégis… 

Szeretnék holnap reggel is felébredni. 

      forrás: Laudetur, internet 

Május a Szűzanya hónapja. Hétfőn, kedden, csütörtökön, 

pénteken és vasárnap az esti szentmisék előtt 17
30

 órától májusi 

litániát imádkozunk. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket! 

Május 20-án, szombaton Szent Bernát ünnepéhez kötődően 

az idén is megtartjuk Lullán a fogadalmi szentmisét 16
00

 órai 

kezdettel a templomban. Szeretettel hívjuk és várjuk a 

Testvéreket! 

Május 25-én, csütörtök 16
00

 órára hívom a bérmálkozókat a 

plébániatemplomba a bérmálás szertartásának próbájára.  

Május 26-án, pénteken 16
00

 órától tartjuk a bérmálás 

főpróbáját a plébániatemplomban, majd 17
00

 órától végzik el 

a szentgyónásuk a bérmálkozók, bérmaszülők, szülők és a 

rokonok. Hitoktatóink jelenlétére feltétlen számítok. 

Május 27-én, szombaton 16
00

 órakor lesz plébániánkon a 

bérmálás. A bérmálás szentségét Balás Béla püspök atya 

szolgáltatja ki fiataljainknak. Szeretettel kérem, hogy a püspök 

úr és az atyák vendégül látását sütemények sütésével 

támogassák! 

A csíksomlyói (erdélyi körutazás) zarándokaltról a 

következőket hirdetem. Indulás május 30-án, kedden reggel 

4
45

 órakor a Galéria elől. Gyülekező a parkolóban. Mindenki 

hozzon magával költőpénzt forintban, a belépő jegyeket így szedi 

majd be az idegenvezető a buszon. Brassó környékén nem 

fogadják el a forintot, célszerű valamennyi román lejt váltani, de 

ott is lesz rá lehetőség. A többi helyen általában elfogadják a 

forintot, eurót, illetve bankkártyát. Valamint hozzanak magukkal 

meleg ruhát, zárt, kényelmes cipőt és esernyőt. A személyi 

igazolványát senki ne felejtse otthon! Kérek mindenkit, hogy 

indulás előtt kössön egyéni utas- és balesetbiztosítást. 

Visszaérkezés június 4-én, vasárnap. Kérem, akik jelentkeztek a 

zarándoklatra, 2017. május 14-ig a második részletet, 35.000 

Ft-ot szíveskedjenek befizetni a plébánián. 

            Sifter Gergő plébános 

Amit minden reggel kérhet Istentől 

 

Követünk Téged, Urunk Jézusunk,  

de hogy követhessünk, ragadj meg 

bennünket, mert nélküled senki  

sem képes felemelkedni. 

Hiszen te vagy az út, az igazság,  

az élet, a képesség, a hit, a jutalom. 

Végy fel bennünket, mint út, erősíts,  

mint igazság, éltess, mint élet! 

Szent Ambrus 

Hirdetések 

 

 

Ima 

 


