
 

III. évf. 22. szám                      2014. június 1. 

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) 

Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:        

06- 84- 310- 484 (Siófok)    06- 82- 512- 394 (Kaposvár) 

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 

Június Jézus Szíve hónapja, a péntek esti szentmisék előtt fél 6 

órától Jézus Szíve litániát imádkozunk. 

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. 

Idén is Szent Rita Katolikus Ifjúsági Tábor! Jelentkezni lehet 

Nyulné Németh Erikánál a katolikus iskolában június 26-ig. Az 

utazás támogatott, vonattal történik. A jelentkezők részére szülői 

értekezlet lesz június 26-án 16
15

-kor a katolikus iskolában.  A  

költséget majd a táborban kell fizetni. Bővebb információ az 

interneten a www.ujudvaritabor.hu címen.  

         Sifter Gergő plébános 

Zsoltár: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. 

Hirdetések 

 

 

Kedd (június 3.):         Lwanga Szent Károly és társai vértanúk    

                      emléknap 

Csütörtök (június 5.): Szent Bonifác püspök és vértanú emléknap 

 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

  Ez egy történet egy hegymászóról, aki szeretett volna feljutni a 

legmagasabb hegycsúcsra. Erre a nagy útra sok évi felkészülés 

után indult el. Mivel a dicsőséget saját magának akarta, ezért úgy 

döntött, hogy egyedül mászik fel a hegycsúcsra. Elindult felfelé. 

Telt az idő és késő este lett. Ahelyett, hogy éjjeli sátrát elkészítette 

volna, mindaddig mászott, míg teljesen besötétedett. Sűrű éjszaka 

terült a hegytetőre. Az ember körül minden fekete volt. A Napot 

és a Holdat nehéz felhők takarták be és semmi sem látszott. 

Ahogy így mászott felfelé, éppen pár lépésnyire egy csúcstól 

megcsúszott, és nagy gyorsasággal esni kezdett. Csak fekete 

pontokat látott, és érezte azt a borzasztó erőt, ami húzta lefelé. 

Ezekben a félelmetes percekben életének minden szép és rossz 

élménye lepergett előtte. Elgondolkodva azon, hogy milyen közel 

is van a halálhoz, hirtelen megérezte, milyen erősen húzza is őt le 

a kötél. A teste a levegőben lógott, csak a kötél tartotta. Abban a 

pillanatban csak azt tudta kiáltani: Istenem, segíts! 

Az égből váratlanul egy mély hang hallatszott: Mit akarsz, mit 

tegyek? 

Ments meg, Istenem! Tényleg hiszed, hogy megmenthetlek? 

Persze, hogy hiszem! Akkor vágd el a kötelet, amivel meg vagy 

kötve!  Egy pillanatra csend lett. Az ember úgy döntött, hogy 

teljes erejével kapaszkodik a kötelébe. 

A mentőcsapat meséli, hogyan találták meg az elhunyt és 

megfagyott hegymászót. A teste lógott a kötélen, amelyhez olyan 

görcsösen ragaszkodott. 

MINDÖSSZE HÁROM MÉTERRE A FÖLDTŐL! 

És te? Mennyire ragaszkodsz a kötelékedhez? Elengednéd? Soha 

ne kételkedj abban, ami Istentől jön. Soha ne mondd, hogy 

elfelejtett, vagy elhagyott. Jegyezd meg, hogy mindig jobbján tart 

téged! 

  forrás: internet 

A keresztény ember örömmel énekel és jár útján, magával 

hordozva ezt az örömet. Az útonlevés erénye ez. Több mint erény: 

ajándék, amely elvezet bennünket a nagylelkűséghez. A keresztény 

ember nagylelkű, nem lehet gyáva. Ez a nagylelkűség erénye visz 

mindig előre, a Szentlélek lelkiségével. Egy kegyelem, amelyet az 

Úrtól kell kérnünk. 

Az Egyház arra hív, hogy kérjük az örömet és a vágyat, amely előre 

viszi a keresztény ember életét. Minél nagyobb ez a vágy, annál 

nagyobb lesz az öröm. A keresztények mindig egyre jobban 

vágynak erre az élet útján. Kérjük tehát az Úrtól ezt a kegyelmet, a 

Szentléleknek ezt az ajándékát: a keresztény örömöt. Ez távol áll a 

szomorúságtól, az egyszerű jókedvtől, ez egy teljesen más dolog. 

          Ferenc pápa 

Az öröm vándorúton jár 

 

A kötél  

 

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

