
 

 

       VII. évf.16. szám                      2018. április 22. 

Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

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

 

 

 

Április 22-én, vasárnap perselyadományainkkal a hivatások 

ügyét segítjük. Isten fizesse meg jó szándékú adományaikat. 

Hálásan köszönöm meg a hitoktatóknak, a szülőknek és 

minden segítőnknek, hogy a bérmálás lebonyolításában részt 

vettek. Köszönöm, hogy tudtak még több időt szakítani az idő és 

örökkévalóság Urának! Jó Isten áldása legyen a jutalmuk. 

Előre hirdetem, hogy az elsőáldozás plébániánkon május 6-án, 

vasárnap lesz a 11
00

 órakor kezdődő szentmise keretében. 

Ebben a szentmisében köszöntjük az édesanyákat és 

nagymamákat is. 

Kérem, hogy akik jelentkeztek a zarándoklatra, 2018. május 

10-ig a második részletet, 49.000 Ft-ot szíveskedjenek befizetni. 

            Sifter Gergő plébános 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: :  06- 30/785-1060  

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: 

Április 23., hétfő: 18
00

 Tab - Április 24., kedd 18
00

 Tab 

Április 25., szerda 8
00

Tab - Április 26., csüt. 18
00

 Tab 

Április27., péntek 18
00

 Tab - Április 28., szombat 7
00

 Tab 

Április 29., vasárnap: 

8
00

 Sérsekszőlős - 9
30

 Zala - Tab: 11
00

 és 18
00 

 

Április 30., 18
00

 Tab - Május 1., kedd 18
00

 Tab 

Május 2., szerda 8
00

Tab – Május 3., csüt. 18
00

 Tab 

Május 4., péntek 18
00

 Tab 

Május 5., szombat 7
00

 Tab  

Május 6., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Torvaj - Tab: 11
00

 és 18
00

 - 13
00 

 Bábony 

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

-Templomainkban a szentmisék után 

-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.) 

-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra: 11743112-20002059-00000000. A közlemény 

rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az 

adott évet. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hirdetések 

 

 

Hétfő (április 23.): Szent Adalbert püspök és vértanú 

   emléknapja 

Szerda (április 25.): Szent Márk evangélista ünnepe 

Mint fiatal lelkész a nagyváros legfélelmetesebb részén levő 

plébániára kerültem. Egyik forró július eleji pénteken, délután 

kimentem a templom lépcsőjére levegőzni, amikor hirtelen olcsó 

parfüm illata csapta meg az orromat. Koravén, kiélt arcú utcalány 

állt előttem, és támadóan így szólt: – Légy nyugodt, szép fiú, nem 

ájtatoskodni jöttem ide. – Akkor miért van itt? – Oh, mert 

megígértem az anyámnak; ő van az utca végén. Pár percig itt 

maradok, hogy azt higgye, gyónok. – Ide figyeljen, gyermekem – 

szóltam, de ő közbevágott. – Hívjon Ágotának, úgy hívnak. – 

Nem kérdeztem a nevét, de ha már megmondta, tudja meg, hogy 

Ágota görögül jót jelent. – Ne vicceljen, most szabadultam ki a 

női börtönből – és sűrű káromkodások között elmondta, hogy 

nyolc szentségtörést ajánlott fel az ördögnek, ha kiszabadítja a 

börtönből. – Ezt meg is tettem – folytatta –, és a nyolcadik után 

kiszabadultam. Egész valómban megrendülve hallgattam, érezve 

az ördög jelenlétét, és csak annyit válaszoltam, hogy az ördög jó 

üzletet kötött, szabadulásáért elvette a lelkét. – Ne izguljon – szólt 

nevetve a leány. – De a maga lelke még nincs egészen elveszve. 

A leány dühbe jött, de én folytattam: – Idejött a templomba az 

anyja kedvéért, ez azt jelenti, hogy szereti az anyját, és akiben 

szeretet van, nincs elveszve. Maradjon itt és imádkozzon. A leány 

sarkon fordult és elment. Utána szóltam, hogy még ma este vissza 

fog jönni. Visszamentem a templomba és beültem a 

gyóntatószékbe. Meg kell menteni Ágotát. Harcolni kell a 

lelkéért, és ehhez a fegyver a szeretet és az ima. Feloldozás után 

megkértem minden gyónómat, hogy maradjon még egy kicsit a 

templomban és imádkozzon egy lélek megmentéséért. Ezt 

mindenki szívesen megtette. Aznap nem mentem el gyóntatás 

után. Imádkoztam és vártam. A templomot sem engedtem 

becsukni, vállaltam a virrasztást. Már éjfél felé járt az idő, mikor 

az oltár lépcsőjénél térdelve megütötte az orromat az olcsó parfüm 

illata. Hallottam, hogy valaki mellém térdel és zokog. 

Ha azon az estén nem vártam volna rá és ő zárt templomot talál, 

talán sohasem jött volna vissza. Ágota azóta buzgó, vallásos, 

becsületes családanya lett.        Monsignor Fulton J. Sheen püspök 

Köszönjük a papok, szerzetesek áldozatos munkáját. 

Meg kell menteni Ágotát 

 

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! 

 

 

Ima bérmálásra 

 

Ünnepek, emléknapok 

 


