
 

IV. évf. 26. szám                      2015. június 28. 

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

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       7
00

 óra 

Csütörtök, péntek:   Tab     18
00 

óra 

Szombat:             Tab       7
00

 óra 

Páratlan héten szombaton:      Megyer    18
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páros héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

Zala:                 9
30

 óra 

Páratlan 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 

Zsoltár: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem. 

 

 

 

Hogy él egy ember Krisztusban? Elragadtatások és fájdalmak, 

örömök és bánatok, keservek és hálaadások között. Ilyenek 

vagyunk mi, emberek a Krisztusban. Ez a mi életformánk. És 

adjunk hálát Istennek, hogy nem kivételez, szabad nekünk fent 

lenni és szabad lent lenni, és ugyanakkor a Krisztusban lenni - 

védetten. És számomra nagyon sokat jelentett, amit meg is 

tapasztaltam és amit újra meg újra hallottam -, az a csodálatos 

biztatás, ami nemcsak Pálnak biztatás, hanem nekünk is: Elég 

néked az én kegyelemem. Elég. Jézus dinamikája, ereje 

beleköltözik az erőtlen ember erőtlenségébe, és célhoz ér azokkal, 

akik a maguk erőtlen, nyomorult testét, szolgálatát, lehetőségeit 

odaajánlják az Úr Jézus Krisztusnak. Mégpedig azért ér így 

célhoz, hogy ne dicsekedhessünk: ez tőlem van, lám mit tudok én, 

milyen erős vagyok, milyen okos vagyok én! Egy rozsdás drót, 

semmivel sem több. Egy kis vízvezetékcső, ami itt-ott szivárog, 

de még mindig átmegy rajta az élő víz. Különös szót használ Pál 

erre, hogy elég. Ugyanazt a szót, amit Jézus Krisztus, amikor azt 

mondja, hogy elég minden napnak a maga baja. Rövid kis szó, 

aminek sok jelentése van az eredetiben: arkeo. De négyféleképpen 

is fordíthatnám ezt, hogy elég neked az én kegyelemem, mert ez 

azt jelenti: eltávolít, megsegít, kitart, használ. Ezzel az eléggel az 

én Uram Jézus azt mondja nekem: - Az én kegyelmem, hidd el, 

édes fiam, mindent eltávolít, amit el kell, hogy távolítson az 

életedből. Amikor azt halljuk, hogy elég néked az én kegyelmem, 

az azt is jelenti: - Hidd el, édes fiam, megsegít naponként az én 

kegyelmem, nem hagy egyedül. Lehet, hogy egyszer fönt, egyszer 

lent leszel, hogy elragadtatások között, vagy úgy érzed, hogy a 

sátán angyala gyötör, öklöz, de megsegítelek, nem hagylak 

egyedül, veled leszek. Elég neked az én kegyelmem, azaz kitart az 

én kegyelmem, míg ez a cserépedény, miben a lelked van, el nem 

törik, míg itt élsz ezen a földön. Kitart az én kegyelmem. A bajok, 

a kínok fölé is tart. - Gondoljunk Pál életére! Bilincsek közt, 

börtönben hogy ír a filippibelieknek: “Örüljetek, ismét mondom, 

örüljetek!” Hogy tartja ez a kegyelem, a fájdalmak, a kínok, a 

rabság fölé! Erre mondja Pál: elég. Végül azt is jelenti: - Elég 

neked az én kegyelemem, hogy használ neked az én kegyelmem. 

Átélhettem az elmúlt héten is: még mindig használ az Ő 

kegyelme, öregen, sokszor fáradtan, sokszor alig-alig indulva, 

mégis megérkezve - elég. Használ. És használni is akar neked is, 

fiatalnak, öregnek. És szabadjon így mondani: használ, és föl is 

használ, sőt el is használ, míg el nem lobban az a kis fény, amit 

bezárt a szívedbe, amíg az erőtlenségedből erőt tud formálni! 

Adjunk hálát Istennek, hiszen ez az életünk értelme, hogy az Úr 

szolgálatában szabad nekünk elhasználódni, felhasználódni az Ő 

kegyelme által! Hogy mondja Pálnak a mi Urunk, Jézus Krisztus? 

Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlensége által ér 

el a célba… Hová ér? CÉLBA! Nem a halálba, nem az elmúlásba: 

célba ér, ahová el kell érned már itt, ebben az életben és egykor 

túl az életen. 

És ehhez elég az Ő kegyelme. 

Gyökössy Endre (részlet) 

Június 29-én, hétfőn 17
00

 órakor kezdődik – jó idő esetén – a 

torvaji hegyi keresztnél a fogadalmi szentmise. Mindenkit 

szeretettel hívunk és várunk! 

Július 3-án, elsőpéntek, délelőtt a betegek gyóntatását és 

látogatását Lajos atya végzi, 17
30

 órától gyóntatás, 18
00 

órakor 

pedig szentmise lesz. 

Július 4-én a megyeri templomban a soros szentmise elmarad, 

mivel Arató Eszter evangélikus lelkészt felavatják szolgálatra a 

tabi evangélikus templomban délután 16
00

 órakor, amelyre 

szeretettel hívnak és várnak mindenkit. A következő szentmise a 

megyeri templomban július 18-án, szombaton 18
00

 órakor lesz. 

Július 5-én, vasárnap országos gyűjtés lesz, az úgynevezett péter 

fillér- gyűjtés, így adjuk majd adományainkat. 

Július 5-én, vasárnap 15
00

 órakor a bábonyi kápolnában is lesz 

szentmise, 17
00

 órától szentségimádást tartunk a 

plébániatemplomban Magyarország, egyházmegyénk, 

egyházközségeink lelki megújulásáért, 18
00

 órakor pedig 

szentmise lesz. 

Idén is lesz Szent Rita Katolikus Ifjúsági Tábor Újudvaron! 

Jelentkezni lehet Nyulné Németh Erikánál a katolikus 

iskolában július 1-jéig. A jelentkezők részére szülői értekezlet 

lesz július 1-jén 16
15

  órakor a katolikus iskolában. 

A plébániai táborral kapcsolatban, amely a Szekszárd melletti 

Szálkán lesz, július 9-én, csütörtökön szülői értekezletet 

tartunk a plébániatemplomban az esti szentmise után 18
30

 órától.  

Hálásan köszönöm a Testvérek bárminemű segítségét az újmise 

szervezésében és lebonyolításában. Isten fizessen meg 

valamennyiüknek  százszorosan! 

        Sifter Gergő plébános 

 

 

Hirdetések 

 

 

"Istenünk, Te választod őt szolgálatodra. S ő hívó szavadra vállalja 

a Krisztus-követést. Te akarsz mindene lenni! Százszorosan 

megajándékozod mindazokért, amiket érted elhagyott. Te vagy a 

gazdagsága, otthona, meghitt barátja. Istenem, add, hogy akiket 

hívsz, figyeljenek és hallgassanak hívásodra! Add, hogy azok, akik 

hallják a hívást, és megízlelik követésed boldogságát, egészen és 

fenntartás nélkül átadják magukat neked! Ámen 

Fönt is, lent is 


