
 

   V. évf. 12. szám                  2016. március 27.  

Tabi Öröm-Hírmondó 

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.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, Kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       8
00

 óra  

Csütörtök:       Tab     18
00 

óra     

Péntek:        Tab     18
00

 óra  

Szombat:             Tab       7
00

 óra  

Páratlan héten szombaton:      Megyer    15
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  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. 

 

 

 

Húsvétvasárnap reggel 7
00

 órakor ételszentelést tartunk a 

plébániatemplomban. Szentmisék lesznek utána 8
00

 órai kezdettel 

Megyeren, 9
30 

órakor Zalán, majd 11
00 

órakor Tabon. 15
00

 órai 

kezdettel Bábonyban és 18
00

 órakor Tabon. 

Húsvéthétfőn 8
00

 órakor Lullán, 9
30

 órakor Torvajon, 11
00 

órai 

kezdettel a plébániatemplomban, majd 13
00 

órakor Sérsekszőlősön 

lesznek szentmisék. 

Előre hirdetem, hogy április 2-án, szombaton a megyeri 

templomban 18
00

 órai kezdettel szentmise lesz. 

Április 3. elsővasárnap, 15
00

 órai kezdettel a bábonyi 

kápolnában szentmise lesz. A plébániatemplomban 17
00 

órától 

szentségimádást tartunk Magyarország, egyházmegyénk és 

egyházközségeink lelki megújulásáért, majd 18
00

 órától szentmise. 

Hálásan köszönöm azok munkáját, akik az ünnepi liturgiák 

alatt a segítségemre voltak. Külön köszönöm a kántor úr és a 

kórus, a sekrestyés és a gyerekek segítségét. Megköszönöm Dr. 

Takács Lajos ny. plébános atyának, hogy az ünnepi 

előkészületben olyan sokat segített, idős-beteg testvéreinket 

látogatta a falvakban, és a gyóntatásban is nagy segítségemre 

volt. 

Köszönöm a hívek szép számú részvételét a Szent Háromnapban, 

hogy átélhettük együtt hitünk mélységét, a feltámadt Krisztus 

örömét és békéjét. 

                      Sifter Gergő plébános 

 

Réges-régen történt, angyalt küldött a földre a Jó Isten, hogy 

vigye fel az égbe a legszebb könnycseppet. Az angyal bejárta az 

országot, világot. Végre rátalált egy özvegy édesanyára, aki 

egyetlen gyermekének koporsója felett hullatta könnyeit. Minden 

könnycseppje igazgyöngynek látszott, szikrázott rajtuk a 

napsugár. Az angyal azt gondolta, hogy könnyen teljesítette a 

feladatot. Túl korán örvendezett. Isten ugyan megdicsérte őt 

szorgalmáért, de azt mondta, hogy szebb könnycsepp is van a 

világon. Az angyal ismét útnak indult. Másodszor egy ártatlan 

kisfiú könnyét vitte az égi trónus elé, de ezzel sem teljesítette 

feladatát. Újból a földre röppent. Villámgyorsan gyűjtögette a 

legkülönbözőbb könnycseppeket: hálakönnyből, keserű 

csalódásból kihullajtottat, bánatos édesapáét, szomorú édesanyáét, 

haldokló emberét. Isten azonban mindezekre azt válaszolta: - 

Szebb könnycsepp is van a világon! Szomorú volt az angyal, mert 

nem tudta teljesíteni Isten kívánságát. Bele is fáradt a sok 

keresésbe. Betért egy templomba pihenni. Úgy gondolta hiába 

minden igyekezete, a legszebb könnycseppre soha sem talál rá. A 

templom félhomályában egyszer csak egy embert vett észre, aki 

félrehúzódva keserűen zokogott. Saját bűneit siratta, nem talált 

vigaszt, mert átérezte szörnyű tettét: az Istent bántotta meg. Ezért 

folyt a könnye és meleg esőként áztatta a poros követ. 

Az angyal nyomban mellette termett: szemkápráztatóan ragyogott 

valamennyi könnycsepp, miközben tarsolyába gyűjtögette őket. 

Érezte, hogy végül mégis sikerül teljesítenie a rábízott feladatot. 

Valóban a könnycseppek oly szépek voltak, hogy az angyal nem 

tudta levenni róluk a tekintetét. Amikor a könnycseppekkel 

odaállt a Jó Isten elé, dicséretben részesült. 

Isten így szólt hozzá: - Látod, nincs szebb ragyogás, nincs 

aranyosabb fénysugár, mint ami a bánat könnyéről verődik vissza. 

Mert a bánat fakasztotta könnycseppek igaz szeretetről 

tanúskodnak, és csillogásukkal a bűntől megmenekült szabad 

ember szépségéről győzik meg a világot. A bűntől felszabadult 

ember az örökkévalóság fényét sugározza. Hirdetések 

 

 

Fakadnak már a virágok,                   Aki tudja, mint töré fel 

Kiderül az ég,                                     Sírját a dicső; 

És a föld most készül ülni                  Aki látja, hogy a földön 

Drága ünnepét.                                   Minden újra nő: 

Szíveinkben, mint a földön,               Gondoljon feltámadásra, 

Ma öröm legyen,                                Mely örök leszen? 

Feltámadt az isten-ember                   Feltámadt az isten-ember 

Győzedelmesen!                                Győzedelmesen! 

Reviczky Gyula 

A legszebb könnycsepp 

 

Húsvét 

 

 

Kármel hegyén kinyílt egy csodaszép rózsa, korán keltem, a 

harmatot elhoztam róla! 

Illata legyen öröme e háznak, élvezzék mindig áldását az Atyának! 

Feltámadt Krisztus és boldogan néz reánk, mosolyával bátorít égi 

édesanyánk! 

Húsvét másodnapján hol a legszebb rózsa? Immár itt előttem! Ne 

legyek adósa! 

Sok szeretettel várom minden kedves testvérünket, különösen a 

lányokat, asszonyokat húsvét hétfőn szentmisére és az azt követő 

nagy locsolkodásra. A hímes tojást és a csokit senki se felejtse 

otthon!               Gergő atya 

 

 

Húsvéti locsolkodás 

 

 


