
 

III. évf. 21. szám                      2014. május 25. 

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.  

Imacsoport: 2013. június 3., kedd 18
30

 óra 

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. A tábor költségeit a tanév 

végéig fizessék be a fenti személyeknél. 

Bővebb információt olvashatnak a plébánia honlapján, a 

www.tabiplebania.hu címen, valamint a faliújságokon. 

         Sifter Gergő plébános 

Zsoltár: Minden föld Istent dicsérje! 

Hirdetések 

 

 

12. Ne rázz le, ha kérdésekkel fordulok hozzád! Ha nem 

válaszolsz, egy idő után azt veszed majd észre, hogy abbahagyom 

a kérdezést, és máshol keresek választ a kérdéseimre. 

13. Légy következetes! Ha nem vagy az, zavartnak érzem magam, 

és nem tudok többé bízni benned! 

14. Ne mondd nekem, hogy a félelmeim butaságok! Nagyon is 

valósak ezek a félelmek, és csak úgy tudsz segíteni nekem, ha 

megpróbálsz megérteni. 

15. Sose tégy úgy, mintha tökéletes és tévedhetetlen lennél! 

Túlságosan nagy lesz a csalódásom, amikor rájövök, hogy egyik 

sem vagy! 

16. Ne gondold, hogy elveszíted a tekintélyed, ha bocsánatot kérsz 

tőlem! Becsületes bocsánatkérés meleg érzéseket ébreszt bennem 

irántad. 

17. Ne felejtsd el, hogy szeretek kísérletezni. Kérlek, nyugodj bele 

a próbálkozásaimba, nem tudok meglenni ezek nélkül! 

18. Ne felejtsd el, hogy milyen gyorsan felnövök. Biztos nehéz 

neked velem lépést tartani, de kérlek, legalább próbáld meg! 

19. Ne felejtsd el, hogy nem tudok létezni szeretet és megértés 

nélkül, talán nem is kell neked hangoztatnom! Vagy mégis? 

20. Kérlek, tartsd magad jó kondícióban és légy egészséges! 

Szükségem van rád! 

Keresztény szülőknek – Ne felejtsd el! 

Az Isten szeretetét csak tőled ismerhetem meg igazán. Amit tőled 

hallok és látok, az tanít engem hitre, szeretetre. Ahogy te 

gondolkozol, amilyen értékeket te tartasz fontosnak – én is ilyen 

leszek. Ahogy te viselkedsz másokkal, ismerősökkel, idősekkel, 

szüleiddel – én is ilyen leszek. Ha nem veled lépem át a templom 

küszöbét, az nekem csak egy ház marad egész életemben. Ha nem 

érzem, hogy neked fontos, hogy hittanos legyek, én sem akarok az 

lenni. Ha vasárnaponként el akarsz küldeni a szentmisére, de 

neked sok dolgod van, akkor nekem is fontosabb dolgaim lesznek. 

Ne felejtsd el! 

A Jóisten rád bízott. Ne felejtsd el! 
                  forrás: Katolikus kalendárium 

1. Ne kényeztess el! Tudom jól, nincs mindenre szükségem, amit 

kérek, csupán kipróbálom, hogy mit csikarhatok ki tőled. 

2. Légy velem határozott! Ez azért fontos nekem, mert ezáltal 

érzem magam biztonságban. 

3. Ne engedd, hogy rossz szokásokat vegyek fel! Te vagy az 

egyetlen, aki ezekre még idejekorán figyelmeztethet. 

4. Ne viselkedj úgy velem, mintha fiatalabb lennék, mint amilyen 

valójában vagyok! Ezzel csak azt éred el, hogy ostoba módon 

„nagy”-ként próbálok viselkedni. 

5. Ne javíts ki mások előtt! Sokkal többet érsz el, ha kettesben, 

csendesen megmagyarázod, hogy miben hibáztam. 

6. Ne tégy úgy, mintha a hibáim bűnök lennének! A kettő 

összekeverése megzavarja bennem az értékek megtanulását. 

7. Ne védj meg cselekedeteim következményeitől! Néha 

szükségem van arra, hogy – még ha fájdalmak árán is – magam 

tapasztaljam meg a következményeket. 

8. Ne vedd rossznéven, ha azt mondom: „nem szeretlek”. 

Legtöbbször nem te vagy az, akit nem szeretek, hanem azt a 

hatalmat, ami megakadályoz, hogy kedvem szerint cselekedjek. 

9. Ne törődj sokat apró egészségi panaszaimmal! Néha csak azt 

szeretném elérni, hogy figyeljenek rám. 

10. Ne korholj állandóan! Ha folyton zsörtölődsz, csak úgy tudok 

védekezni, hogy süketnek tettetem magam. 

11. Ne felejtsd el, hogy nem tudom mindig pontosan kifejezni 

magam! Ezért tűnik néha úgy, mintha nem lennék „becsületes”. 

Kisgyermek (és kamaszok) intelmei szüleihez 

 

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

