
 

 

VIII. évf.18. szám                        2019. május 5. 

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

Zsoltár: Magasztallak , Uram, * mivel megmentettél engem. 

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: 

Az esti szentmisék előtt, hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken 

és vasárnap 17
30

 órától májusi litániát imádkozunk.  

Május 6., hétfő 18
00

 Tab – Május 7., kedd - 18
00

 Tab 

Május 8., szerda 8
00

 Tab – Május 9., csüt. 18
00

 Tab 

Május 10., péntek 18
00

 Tab – Május 11., szombat 7
00

 Tab  

Május 12., vasárnap: 

8
00

: Lulla – 9
30

: Torvaj – 11
00

 és 18
00

 Tab 

Május 13., hétfő 18
00

 Tab – Május 14., kedd - 18
00

 Tab 

Május 15., szerda 8
00

 Tab – Május 16., csüt. 18
00

 Tab 

Május 17., péntek 18
00

 Tab – Május 18., szombat 7
00

 Tab  

Május 19., vasárnap: 

8
00

: Sérsekszőlős – 9
30

: Zala – 11
00

 és 18
00

 Tab 

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

-Templomainkban a szentmisék után 

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

  Új neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab 

-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra:CIB Bank: 10700749-71203887-51100005  

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Május a Szűzanya hónapja, az esti szentmisék előtt, hétfőn, 

kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap 17
30

 órától májusi 

litániát imádkozunk. Szeretettel hívom és várom a 

Testvéreket. 

 Hálásan köszönöm meg a hitoktatóknak, a szülőknek és 

minden segítőnknek, hogy az elsőáldozás lebonyolításában 

részt vettek. Köszönöm, hogy tudtak még több időt szakítani 

az idő és örökkévalóság Urának.  A jó Isten áldása legyen a 

jutalmuk. 

Az Egyházközség zarándoklatáról a következőket hirdetem: 

Május 29-én hétfőn az indulás reggel 5
00

 órakor lesz a Galéria 

előtti parkolóból. Az érintett országok területén euróval tudunk 

fizetni, erre készüljünk. Valamint hozzanak magukkal melegebb 

ruhát - de hideg nem lesz sehol-, 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, kedden az esti 

órákban, azonban nem későn.  

            Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

A Tabi Katolikus Karitász akadályversennyel egybekötött 

túrát szervez 

2019. május 18-án, szombaton 

TAB-ZALA-BÓTAPUSZTA-SÉRSEKSZŐLŐS útvonalon! 

Nevezési díj: felnőtteknek 500 Ft/fő, gyerekeknek 200 Ft/fő, 

melyet induláskor kell befizetni. 

Gyülekező: 8
00

-8
45

 a tabi katolikus templomkertben 

Indulás: 9
00

 órakor! 

Sérsekszőlősön ebéddel várjuk a résztvevőket, melyet 

délután további játékos programok követnek. 

Akik a hazamenetelt nem tudják megoldani, őket a tabi 

Ady Endre utcai parkolóig visszaszállítjuk. Ezt kérjük 

jelentkezéskor felíratni! 

Jelentkezni 2019. május 13-ig lehet, 

a 06-30/950-2060-as telefonszámon, 17
00

 óra után,  

Zsupekné Szilágyi Ildikónál! 

MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A RENDEZŐSÉG! 

Játékos Túra 

 

 

 

Jézusom, hogy hozzám jöttél, hálát adok néked. 

Add, hogy ez a nagy boldogság sose érjen véget. 

Nem is tudok jól beszélni, méltó szavam nincsen, 

úgy örülök, hogy enyém vagy, Jézus, drága kincsem! 

Te magadat adtad nékem, mit adjak én érte? 

Szegény vagyok, semmim sincsen, ami sokat érne. 

Egy életem egy halálom, ezt adom hát oda: 

örömben vagy szenvedésben nem hagylak el soha. 

Kérésül még ennyit mondok, szívemnek öröme: 

Légy az enyém, én a Tied, örökkön örökre. Ámen 

 

Napraforgó fényre fordul, 

én tehozzád szólhatok: 

Édesanyám! Hozok néked 

messzi-égről csillagot. 

Ám, ha őket el nem érem, 

a szemedet keresem, 

belenézek és megértem: 

mily nagy kincs vagy énnekem. 

Fénylőbb, szebb a csillagoknál, 

minden égi ragyogásnál, 

az, amit én tőled kaptam: 

e szépséges nagy titok, 

HOGY A GYERMEKED VAGYOK!  

    Devecsery László 

Sok szeretettel köszöntjük az édesanyákat! 

Elsőáldozás 

 

 

 

Édesanyámnak 

 

 

 

 


