
 

IV. évf. 30. szám                      2015. július 26. 

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  

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket. 

 

 

 

 

 

...Nello Masini atya, a Szent József Kongregáció tagja az 1950-es 

években ismerte meg Pio atyát. Lelki gyermeke lett, rendkívül 

tisztelte, és sokszor meglátogatta San Giovanni Rotondóban. 

Egyik nyáron szerzetestársaival lelkigyakorlatra mentek 

Venetóba. A testvérek a folyósó végén egy távoli szobában 

szállásolták el a testes, hangosan horkoló Nello atyát, hogy senkit 

ne zavarjon. Egyik éjjel Nello atya kiment a mosdóba, ám 

véletlenül úgy magára zárta az ajtót, hogy nem tudott kimenni. 

Hiába kiabált segítségért, senki nem hallotta, ezért elhatározta, 

hogy az ablakon át kimászik a tetőre. 

Neki is gyürkőzött, ám százhúsz kilójával beszorult a szűk 

ablaknyílásba. Tehetetlenségében Pio atyához fohászkodott. 

Kisvártatva, maga sem tudta hogyan, kijutott a tetőre, onnan egy 

nyitott ablakon át a könyvtárszobába, végül vissza a saját 

szobájába. Másnap reggel az volt az első gondolata: "De jó, hogy 

Pio atya megsegített az éjjel!" 

Néhány hónappal később meglátogatta lelkiatyját San Giovanni 

Rotondóban. A verandán imádkozó Pio atya, amint meglátta, 

nevetve felkiáltott: "Don Nello, Don Nello, az az éjszaka a 

tetőn…!"... 

forrás: Laudetur internet 

Július 26-án, vasárnap van 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! 

Hálásan köszönöm meg mindazok munkáját, akik a táborunk 

szervezésében és lebonyolításában kivették részüket! Egész heti 

áldozatos munkájukat a Jó Isten jutalmazza meg százszorosan! 

Tartalmas szép napokat tölthettünk együtt, amelyért 
elsődleges hála a Jó Istené! 

         Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Július 29-én, szerdán 18
00

 órai kezdettel koncert lesz a 

plébániatemplomban, melyre szeretettel hívunk és várunk 

mindenkit! 

Fellépők: 

Kersák Edina- szoprán 

Bernáth Balázs- oboa 

Szabó Sándor- harsona 

Közreműködnek zongorán: 

Bernáthné Fülöp Zsuzsa, Bernáth Nikolett, Farkas Szilvia 

Koncert - Meghívó 

 

Szerda (július 29.): Szent Márta emléknapja 

Péntek (július 31.): Loyolai Szent Ignác áldozópap 

emléknapja 

Szombat (augusztus 1.): Ligouri Szent Alfonz Mária püspök  

és egyháztanító emléknapja 

 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

Az az éjszaka a tetőn… 

 

 

Legyen a Te akaratod. Örök Istenünk, 

hogy békében indulhassunk útnak. 

Biztos kezeddel vezérelj bennünket, 

mutass nekünk utat. 

Ments meg bennünket minden bajtól, 

amelyek a világot veszélyeztetik. 

Óvj és őrizz minket, 

hogy békében és örömben érjünk célhoz. 

Amikor megérkeztünk, Te fogadj minket ott is, 

Te köszönts elsőnek, szerető Istenünk. 

Hűséged és gondoskodásod maradjon velünk, 

 idegenben Téged el ne veszítsük. 

Olyan embereket küldj hozzánk, 

akik jó szívvel, könyörülettel fogadnak, 

és távolíts el tőlünk mindenkit, 

akik hazug vagy téves úton járnak. 

Hallgasd meg imánkat, könyörgésünket, 

hiszen Te vagy, aki mindig óvja lépteink. 

Áldott vagy Te, Örökkévaló, 

aki el nem múló szeretetettel vagy felénk. 

Rád bízzuk magunk, Mindenható Istenünk! 

Úti imádság 

 

Istenem, a Te kezedben nyugszik minden ember sorsa. Te vezeted 

lépéseiket, és vigyázol útjaikra. Minket is látsz, amikor kocsink 

kormányánál ülünk. Ezért bizalommal fordulok Hozzád, add, hogy 

biztos kézzel, körültekintő figyelemmel, kiegyensúlyozott lélekkel 

vezessünk, és minden balesetet elkerüljünk. Adj szívünkbe mély 

felelősségérzetet felebarátaink élete és testi épsége iránt! Kerüljünk 

minden féktelenséget és meggondolatlanságot a vezetésben! Tartsd 

távol tőlünk a hirtelen előadódó veszélyes helyzeteket, és add, hogy 

kritikus pillanatban is megőrizzük nyugalmunkat! Szent Kristóf, 

autósok és motorosok védőszentje, óvj, vezess minket, segíts 

minket! Ámen. 

 

Gépkocsivezetők imája 

 


