
 

III. évf. 20. szám                      2014. május 18. 

Tabi Öröm-Hírmondó 

A 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 

Hivatali órák: csütörtök: 16 - 17
30

 

                         szombat:     9 – 10  

Keresztelés:     szombat:  10 óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő:           Tab     18 óra 

Kedd:           Tab     18 óra 

Szerda:         Tab       8 óra 

Csütörtök:    Tab     18 óra 

Péntek:         Tab     18 óra 

Szombat:      Tab       7 óra 

                      Megyer        18 óra   (kéthetente) 

Vasárnap:    Lulla vagy Sérsekszőlős:     8 óra 

                      Tab:                                     11 óra és 18 óra 

                      Torvaj vagy Zala:               9
30

 óra 

         Bábony           15 óra (első vasárnap) 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab 

8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808 

www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

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! 

Június 28-án (szombaton) a délelőtt fél 11 órás szentmise 

keretében a Kaposvári Székesegyházban Balás Béla 

megyéspüspök diakónussá szenteli a közösségünkhöz tartozó 

Németh Zsolt kispapunkat, amely ünnepünkre kellő számú 

jelentkező esetén autóbuszt indítunk. Jelentkezni a 

sekrestyében lehet! 

Egyházközségi zarándoklatot hirdetek Lengyelországba július 

16-19. között. II. János Pál, a Szent pápa nyomában. Bővebb 

információt olvashatnak a plébánia honlapján, a 

www.tabiplebania.hu címen, valamint a hirdetőtáblákon. 

Nagy örömmel hirdetem, hogy gyermekeinknek megszervezzük 

az első plébániai táborunkat. Helyszíne a Háromfai plébánia 

lesz. A tábor időpontja: 2014. július 28-tól augusztus 2-ig tart. 

Várom a 10-14 éves gyermekek jelentkezését a Katolikus 

iskolában Tóthné Margónál, az Önkormányzati iskolában Csirke 

Erikánál, valamint nálam a plébánián. A tábor összköltsége 

nagyon kedvezményesen 8000 Ft/fő, amely természetesen 

tartalmazza az utazást, a napi 4x-i ellátás, valamint a szállás 

és egyéb programok költségeit is. Jelentkezni lehet a tanév 

végéig az összeg befizetésével a fenti személyeknél. 

Bővebb információt olvashatnak a plébánia honlapján, a 

www.tabiplebania.hu címen, valamint a faliújságokon. 

         Sifter Gergő plébános 

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

Hirdetések 

 

 

Szombat (május 24.): Szűz Mária, a keresztények segítsége 

    emléknap 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 
 Az első bérmálás pünkösdkor volt, amikor az apostolok 

megkapták a Szentlelket. Ők érett felnőttek voltak ekkor. Hosszú 

imával és várakozással készültek pünkösdre. Lelkükben pedig ott 

volt a készség, hogy Krisztusért és születő Egyházáért adják 

életüket. Az első századokban az Egyház olyan fiatalokat, illetve 

felnőtteket fogadott be teljes értékű tagként közösségébe, akik 

éretten felkészültek a szentségek vételére, és készek voltak 

életüket adni Krisztusért és egyházáért. A krisztusi közösségbe 

való bevezetés szertartásaihoz tehát azokat a hitjelölteket 

engedték, akiket az Egyház megbízottjai érettnek találtak a 

nagykorú keresztény életre. A három “bevezető szentségben”, a 

keresztségben, bérmálásban és Eucharisztiában a felnőttek 

egyszerre részesültek húsvét vigíliáján. A századok múltával 

egyre több keresztény házaspár kérte, hogy kis gyermekeik is 

részt vehessenek az egyházi közösség életében, ünnepein, - s 

mindenekelőtt, hogy részesülhessenek a keresztségben. Mivel a 

hitvalló keresztény családok gyermekeinek jelentős része a 

tapasztalatok szerint a családban magáévá tette a krisztusi életet, 

az Egyház megengedte a gyermekek keresztelését. 

Korábban együtt szolgáltatták ki a keresztséget és a bérmálást. 

Ekkoriban azonban megkezdődött a két szentség szétválása a 

nyugati egyházban. Azt mondták: a keresztség az Egyházba, a 

krisztusi életbe való bevezetés szentsége, amelyet csecsemők is 

megkaphatnak, ha szüleik vállalják komoly vallásos nevelésüket. 

A bérmálás viszont a keresztény nagykorúság, a személyes döntés 

szentsége, amelyet csak olyan korban szabad kiszolgáltatni, 

amelyben valaki képes éretten dönteni Krisztus és az Egyház 

mellett.  

A keresztség és a bérmálás szoros kapcsolatban van egymással. A 

keresztségben Isten a kegyelmi életre hív, a bérmálásban viszont 

már küld, hogy erről az életről tanúságot tegyünk.  

Így a bérmálás teszi bennünk teljessé azt a krisztusi életet, amit a 

keresztség kegyelme már megadott. E szentség megerősít 

hitünkben, megerősíti bennünk a kegyelmi életet és részesít a 

Szentlélek ajándékaiban.  

“A lélek gyümölcse pedig a szeretet,  

   öröm, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. 

   Ha a lélek által élünk, járjunk is a Lélek szerint.” Ef 5,22  

 “Mindig örüljetek. Szüntelenül imádkozzatok. 

   Mindenért adjatok    hálát.” Tessz 5,16  

 “Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia.”  

 “Bátorítóm és erősségem az Úr,  

   Ő lett szabadítóm.” Zsolt 117,14  

  “Ha valaki utánam akar jönni, tagadja  

   meg önmagát, vegye föl a keresztjét  

   és kövessen engem.” Mt 16,24  

 “Nem hagylak árván benneteket.”Jn14,18  

 “Senki sem ismeri az Atyát, csak általam.”  

 “Fönséges az Úr minden fölött,  

   dicsősége felülmúlja az egeket.”Zsolt 13,4  

“Isten igéit nem lehet megbilincselni.”  

     Szent Lucia 

forrás: Szolgáló hittan internet 

Bérmálkozók jelmondatai 

Bérmálásról 

 

http://www.tabiplebania.hu/
http://www.tabiplebania.hu/

