
 

 

VIII. évf.19. szám                        2019. május 12. 

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

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

 

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 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 

Május 20., hétfő 18
00

 Tab – Május 21., kedd - 18
00

 Tab 

Május 22., szerda 8
00

 Tab – Május 23., csüt. 18
00

 Tab 

Május 24., péntek 18
00

 Tab – Május 25., szombat 7
00

 Tab  

Május 26., vasárnap: 

8
00

: Lulla – 9
30

: Megyer – 11
00

 és 18
00

 Tab 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Ezt a kérdést a mindennapokban már „ezerszer” feltettük 

magunknak. Erre választ adni nem egyszerű. Ahol az elmélet 

világos, ott a probléma a gyakorlatban jelentkezhet. De a Biblia itt 

is a segítségünkre van, „útjelző táblákkal” szolgál, amelyek 

segítségével biztosabban tájékozódhat. 

Az öt nagy útjelző tábla: 

1. Isten Igéje 

Van a kérdésedhez világos utasítás Isten Igéjében, vagy a 

Szentírásnak olyan alapelve, amely itt alkalmazható? A döntésed 

összhangban van-e Isten Igéjével? 

Ezen a héten olvasson a Szentírásból minden nap egy-egy részt és 

tartson pár perc csöndet utána. Engedje, hogy a szövegrész 

hatással legyen önre. A csönd után kérdezze meg az Istentől, hogy 

mit akar üzenni! 

2. Imádság 

Kérd Istent imádságban, hogy adjon világosságot egy-egy 

kérdésben. Ezután kaptál egyértelmű „választ” az Úrtól? 

 a Istent vagy az Úr  ézust „tűzjelzőként” kezeljük, és csak 

szükség esetén hívjuk segítségül, akkor az imaéletünk felfrissülést 

igényel. Imádkozás közben nyitottnak kell lennünk Isten 

vezetésére. Amit fel akarunk ismerni, az Isten akarata legyen, ne a 

saját akaratunkat akarjuk megerősíteni.  yitottnak kell lennünk a 

meglepő, váratlan és nem kívánt válaszokra is. 

3. Tapasztalt, hívő keresztények tanácsa 

Tapasztalt, érett keresztények pozitívan megerősítik a döntésed? 

Vedd komolyan a kapott óvásokat és tanácsokat, miközben 

felülvizsgálod a döntést, vagy folytatod az imádkozást és az Írás 

kutatását.  lyan testvérekhez fordulj, akik számára értékes vagy, 

hogy nyílt, őszinte tanácsot adjanak.  éhány bizalmasodhoz 

fordulj csak!  a megkérdezel    embert, az inkább 

közvéleménykutatás, mint tanácskérés.  indemellett ne feledd, 

hogy neked kell döntened. 

4. Körülmények 

Nyitva vannak-e a „kapuk”, vagy egyértelműen zárva?  lyanok a 

körülmények, hogy meg tudod valósítani a döntésedet? A 

körülményeknek mindig csak másodlagos szerepük van. 

 egerősítik, és nem meghatározzák a döntésünket. A 

körülményekben sok olyan dolog lehet, amely jel lehet számunkra. 

5. Belső béke 

Van békességed abban a döntésben, amit hozni akarsz? 

 ontos rávilágítani, hogy itt a meghozandó döntés tekintetében 

érzett békességről van szó.  a meg is van ez a békességem, ennek 

ellenére lehetséges, hogy „félelemmel és rettegéssel” indulok az 

ennek megfelelő útra. Belső béke nélkül senkinek sem szabad 

útnak indulnia, akkor ugyanis az ember a lelkiismerete ellen 

cselekszik. 

    forrás: Laudetur, internet 

Hogyan ismerem fel Isten akaratát az életemben? 

 

 

 

Május 12-én, vasárnap perselyadományainkkal a hivatások 

ügyét segítjük. Isten fizesse meg jószándékú adományaikat! 

Május 18-án, szombaton a Tabi Karitász akadályversennyel 

egybekötött túrát szervez Tab-Zala-Bótapuszta-Sérsekszőlős 

útvonalon. Gyülekező reggel 8
00

 órától a plébániatemplom 

kertjében, indulás 9
00

 órakor. Felnőtteknek 500 Ft/fő, 

gyerekeknek 200 Ft/fő a nevezési díj, amelyet az induláskor 

kell fizetni. Sérsekszőlősön ebéddel várják a résztvevőket, 

melyet további játékos program követ. Akik a hazamenetelt nem 

tudják megoldani, őket a tabi Ady Endre utcai parkolóig 

visszaszállítják.  elentkezéskor ezt jelezni kell. Jelentkezési 

határidő május 13-ig Zsupekné Szilágyi Ildikónál, 17
00

 óra 

után. +36 30 950 2060 telefonszámon. 

Előre hirdetem, hogy május 20-án, hétfőn Szent Bernát 

ünnepéhez kötődően a 18
00 

órakor kezdődő szentmise 

keretében tartjuk Lullán a fogadalmi szentmisét. 

A Karitász csoport pályázatot írt ki a „Szolgáló Szeretet Ifjú 

Reménysége díj” elnyerésére nyolcadik osztályos diákok részére. 

A pályázta célja, hogy elismerje az általános iskolából ballagó 

diákok tehetségét és közösségi munkáját. A pályázattal 

kapcsolatos részletek megtalálhatók a plébánia honlapján. 

           Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Viennay Szent  ános, a plébánosok védőszentje így beszél a 

papságról szóló katekézisében: „A szentség az embert Istenhez 

emeli.  ily hatalmas a pap…olyan ember, akit Isten minden 

hatalommal felruház.. Elmondhatjuk, hogy minden boldogság, 

minden kegyelem, minden mennyei ajándék a pap által érkezik el 

hozzánk…  ily hatalmas a pap! A pap nem érti meg hivatása 

nagyságát, míg el nem jut a mennybe.  a már itt a földön 

megértené, bele is halna, de nem a félelembe, hanem a szeretetbe!” 

A szent szolgálatra való kiválasztás és meghívás nem emberi 

érdem gyümölcse, hanem felülről származó ajándék, „hatalmas 

kincs elsősorban annak, aki kapja, de nagy ajándék az egész 

Egyháznak is, mert az ő életében és küldetéséhez kapcsolódik 

minden egyes meghívás.” 

 

Köszönjük a papok szerzetesek 

áldozatos munkáját! 

Hivatások vasárnapja 

 

 

 


