
 

IV. évf. 29. szám                      2015. július 19. 

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
00

 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  

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 

Zsoltár: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom. 

 

 

 

 

 

Egy alkalommal megmutattam Pio atyának egy csodálatosan 

virágzó galagonyaágat, és ahogy mutattam neki a hófehér 

virágokat, felkiáltottam: - Milyen gyönyörűek!...- Igen – mondta 

az atya - , de a virágoknál szebbek a gyümölcsök. Így megértette 

velem, hogy a cselekedetek szebbek a szent óhajoknál. 

- Atyám, hogyan növelhetem a szeretetet? – Ha pontosan, 

becsületesen elvégzed kötelességeidet, az Úr törvényére figyelve. 

Ha kitartóan és állhatatosan így cselekszel, növekedni fogsz a 

szeretetben. 

Szeretnétek tudni, hogy melyek azok a lelki megpróbáltatások, 

amelyek a leggyümölcsözőbbek? Azok, amelyeket nem mi 

választottunk magunknak. Azok, amelyeknek nem örülünk, 

amelyekhez nem vonzódunk. Gyermekeim, ki adhatja meg 

nekünk a kegyelmet, hogy szeressük nyomorúságainkat? Csak Ő, 

aki szerette sajátját, és azt megőrizve akart meghalni. 

Istenünk, Országod nincs messze. Részesíts bennünket 

dicsőségedben itt a földön, hogy Országod lakói lehessünk a 

mennyben. Add meg, hogy szereteted áldozatának 

bizonyosságaképpen példaadással és tettekkel hirdethessük isteni 

királyságodat. Légy szíveink Uram most, hogy Ura légy az 

örökkévalóságban. Sohase vonhassuk ki magunkat királyi 

hatalmad alól, se az életem, se a halál nem tudjon elszakítani 

Tőled. az életet mindig Belőled, a Te szeretetedből merítsük, hogy 

szétáradjon az emberek között. Halhassunk meg minden 

pillanatban, hogy csak belőled éljünk és Te áradhass szét 

szívünkben. 

Lelkiismeret-vizsgálat nélkül soha ne feküdjetek le aludni! 

Mindig gondoljátok végig, hogyan töltöttétek napotokat, 

gondolataitokat irányítsátok Istenhez, ajánljátok magatokat és 

minden keresztényt az Ő oltalmába. Pihenéseteket ajánljátok föl 

isteni fenségének dicsőségére, és ne feledkezzetek meg soha 

őrzőangyalotokról, aki mindig veletek van.  

               forrás: Pio atya breviáriuma c. könyv 

Kérem a kedves Testvéreket, hogy támogassák a plébániai 

táborunkat. Amennyiben lehetőségük van, szívesen fogadunk 

zöldségféléket, burgonyát, hagymát, lekvárt, gyümölcsöt és mézet, 

stb., amelyet leadhatnak a szentmisék előtt és után a 

sekrestyében, legkésőbb július 19-ig, vasárnapig. Gyermekeink 

nevében is hálásan köszönöm. 

Július 26-án, vasárnap lesz a zalai templom búcsúnapja, 

amelyet a 9
30

 órakor kezdődő szentmise keretében ünneplünk. 

A szokott feltételekkel teljes búcsú nyerhető. (Tiszta lélek, 

szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára.) 

Július 26-án, vasárnap Szent Kristóf (az utazók védőszentje) 

ünnepéhez kötődően a 11
00

 órás szentmise után 

gépjárműmegáldást végzünk. Szeretettel hívom minden autóval, 

motorkerékpárral és biciklivel közlekedő Testvéremet! 

         Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Mennyei Atyánk dicsőítése 

A te gyermekeid vagyunk. Atyánk, irántunk való szereteted abban 

nyilvánult meg, hogy egyszülött Fiadat küldted a világba, hogy 

általa fölismerhessük életünk valódi értelmét és igazi célját. 

Atyánk, micsoda szeretette ajándékoztál meg bennünket: 

gyermekeidnek hívnak, és azok is vagyunk! 

Atyánk, fiad lelkét küldted szívünkbe, aki így imádkozik: Abba, 

Atya!  

Atyánk, te mennyei ajándékokkal és lelki áldások bőségével 

halmoztál el bennünket.  

Atyánk, te a sötétségtől szabadítottál meg, s szeretett Fiad 

országába hívtál minket.  

Atyánk, te méltóvá tettél, hogy részt kapjunk a szentek 

örökségéből. 

Atyánk, te szerettél bennünket, s kegyelmeddel soha nem múló 

vigasztalást és reményt adtál. Atyánk, te fölkelted napodat jókra 

és gonoszokra, esőt adsz igazaknak és bűnösöknek.  

Atyánk, te saját Fiadat küldted hozzánk, hogy mindaz, aki látja a 

Fiút és hisz benne, örökké éljen.  

Atyánk, te belelátsz szívünk legrejtettebb redőibe.  

Atyánk, te tudok legjobban, mire van szükségünk. 

Atyánk, te táplálod az ég madarait és a mezők liliomait. 

Atyánk, te olyanokat keresel, akik igazán, lélekben igaz szívvel 

imádnak téged.  

Atyánk, tőled származik minden közösség mennyben és a földön.  

Mindennek Atyja, aki mind fölött, minden által, mindenben vagy! 

Atya, akiben a változandóságnak és mulandóságnak árnyéka 

sincsen.  

Irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, a te gyermekeid 

vagyunk! 

         forrás: Beszélgetés a Mesterrel c. könyv 

Imák az Atyához  

 

Szerda (július 22.): Szent Mária Magdolna emléknapja 

Csütörtök (július 23.): Szent Brigitta szerzetesnő Európa  

   társvédőszentjének ünnepe 

Péntek (július 24.): Árpád-házi Szent Kinga szűz  

   emléknapja 

Szombat (július 25.): Szent Jakab apostol ünnepe 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

Gondolatok Pio atyától 

 

 


