
 

IV. évf. 22. szám                      2015. május 31. 

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
00

 - 17
30

 óráig. 

                          szombat:    9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Keresztelés:     szombat:  10 óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       8
00

 óra 

Csütörtök, péntek:   Tab     18
00 

óra 

Szombat:             Tab       7
00

 óra 

Páros héten szombaton:      Megyer         18
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páratlan héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

 Zala:                 9
30

 óra 

Páros héten vasárnap:       Lulla                 8
00

 óra 

    Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap:  Bábony    15
00

 óra  

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 

Zsoltár: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökbe fogadott.  

  Legyen áldás és dicsőség 

                  Neked 

          Szentháromság 

        Irgalmasság Atyja, 

Testeddel minket tápláló Fiú, 

a Veled való együttműködésre 

       indító Lélek, miképpen 

          kezdetben, most és 

               mindörökké. 

                    Ámen 

Szentháromság vasárnapján 

 

 

Jézus Szíve hónapja a június, ezért a péntek esti szentmisék előtt 

17
30

 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk. 

A templomkert Úrnapja előtti takarítását június 4-én, csütörtökön 

17
00

 órától végezzük. Kérem, hogy minél többen érezzük 

fontosnak, hogy rend legyen a búcsúra. Aki tud, hozzon magával 

söprűt, lapátot, gereblyét. 

Június 5. elsőpéntek, a betegek látogatását a délelőtti órákban 

végzem. 

Június 6-án, szombaton a megyeri templomban is lesz szentmise 

18
00

 órakor. 

A Plébániatemplom búcsúja június 7-én, vasárnap a 10
00 

órakor 

kezdődő szentmise keretében lesz. Kérem, hogy a gyerekek 

hozzanak virágszirmokat, és az Oltáriszentség előtt hintsék majd a 

körmenetben. Az elsőáldozókat a fehér ruhájukban várom már 9
15

 

órára. Ezen a napon a Szentségimádás elmarad. Az esti 

szentmise 18
00

 órakor kezdődik. 

Az elsőáldozási ruhák visszavétele június 10-én, szerdán 16
15

 

órától lesz a Katolikus Iskolában.  

Június 27-én, szombaton a 10
00 

órás szentmise keretében a Szent 

László történelmi emlékhelyen, Somogyváron, Balás Béla 

megyéspüspök áldozópappá szenteli a közösségünkhöz tartozó 

Németh Zsolt kispapunkat, amely ünnepünkre autóbuszt 

indítunk. JELENTKEZNI A SEKRESTYÉBEN, ILLETVE 

AZ EGYHÁZKÖZSÉGI TAGOKNÁL LEHET! Az autóbusz 

költsége 1500 Ft-ba kerül. Nagyon örülnék, ha szép számmal 

képviselnénk az Egyházközséget.  

Június 28-án, vasárnap a 16
00

 órakor kezdődő szentmise 

keretében a papság és a hívek jelenlétében mutatja be Zsolt atya 

az újmiséjét a Plébániatemplomban. Ezen a vasárnapon csak ez 

az egy szentmise lesz a plébánia területén. Szeretettel kérek 

mindenkit, akinek lehetősége van, sütemények sütésével 

támogassa ezt az alkalmat. Részleteket később hirdetek majd! 

        Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Isten nem azt kéri, hogy mi fakírok legyünk vagy szenvedjünk, 

hogy fogunkat összeszorítva mit tudom én mit csináljunk, hanem 

azt kéri, hogy merjünk rálépni a szeretet útjára. Tudod, a szeretet 

útja a boldogság útja. Jézus parancsait megtartani azt jelenti, hogy 

"úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket"! Nagyon 

magasra rakta a mi Urunk a mércét, de ne keseredjünk el, mert 

előttünk az egész örökké valóság!! E végtelen szeretet 

megismerésére, felfedezésére előttünk áll a halhatatlanság! Van 

időnk bebarangolni a szeretet, a jóság, az irgalom völgyeit, 

hegyeit, induljunk neki bátran e meghódításra váró csodálatos 

világnak, járjuk be bizalommal a Szentháromság ajándékát, 

emberi létünk korlátlan távlatait!! 

Induljunk el a szeretet útján, hisz minden kis győzelem, 

sikerélmény lendít rajtunk, erőt, bátorságot ad a továbblépéshez, 

és minden lépés után új csodák várnak ránk! Hiszem, hogy az 

emberiség az előtte álló útnak még 1-2 százalékát sem járta be és 

azt is hiszem, hogy ez a szent utazás nem torpan meg, hanem ha 

döcögve is, de kiteljesedik! Miért vagyok ebben biztos? Mert 

nagyon fárasztó a sötétség, az önzés, a bűn útján tévelyegni. 

Ugyanakkor jó jónak lenni, békében, szeretetben élni! Ahogyan a 

folyó gyors szaladással mindig a mélybe tör, ugyanúgy az ember a 

megismert szeretettől vezetve mindig a fény, a kiteljesedés, az élet 

felé hajlik. Szabad akarattal tud dönteni az önzés, a gyűlölet 

mellett is az ember, de boldogság, béke, nyugalom csak a szeretet 

útján sarjad lelkünknek! Hiszem, hogy az önzés, a félelem 

korszakát fel fogja váltani nemsokára Krisztus irgalma által 

beragyogott Szeretet korszaka, gyermekvédelmi otthonainkban én 

felragyogni látom ezt az új világot!! 

Induljunk el a bennünket szerető Isten kezét fogva a szeretet 

útján!!  

Jézus így tanított az utolsó vacsorán:  

„Amint engem szeret az Atya, úgy szeretlek én is titeket. 

Maradjatok meg az én szeretetemben! Ha megtartjátok 

parancsaimat, megmaradtok szeretetemben, ahogy én is 

megtartottam Atyám parancsait, és megmaradok az ő 

szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm 

legyen bennetek, és örömötök ezzel teljes legyen.” (Jn 15,9-11) 

  forrás: internet         Böjte Csaba testvér 

Ott, ahol vagy, szeress!! 

 


