
 

   V. évf. 20. szám                        2016. május 22.  

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    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  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon. 

 

 Az Isten annyira szereti az embert, 

hogy egyre jobban meg akarta 

mutatni magát. Az idők teljességében 

elküldte Fiát, majd a Szentlelket, 

és ezzel kinyilatkoztatta benső  

életének csodálatos titkát.  

Az Isten végetlen szeretetét ünnepeljük 

 a mai napon. Szeretnénk egyre jobban 

eltelni Isten szeretetével, hogy ez a 

szeretet áradhasson rajtunk keresztül a világba. 

Május a Szűzanya hónapja, az esti szentmisék (hétfő, kedd, 

csütörtök, péntek, és vasárnap) előtt 17
30

 órától májusi litániát 

imádkozunk. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket! 

Május 28-án, szombaton a megyeri templomban lesz szentmise 

18
00

 órakor! 

Május 29-én, vasárnap Úrnapja, a plébániatemplom 

búcsújának ünnepe. Szentmise csak Tabon lesz 10
00

 órakor és 

18
00

 órakor. A délelőtti szentmise után megtartjuk a szokásos 

úrnapi körmenetet. Elsőáldozó ruhában várom a gyerekeket, 

valamint a hitoktatókat, 9
15

 órára, hogy a mise előtt tudjunk 

még próbálni. Kérem, hogy virágszirmokat kis kosárban 

hozzanak magukkal, amelyet majd az Oltáriszentség előtt 

hintenek!  

    Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Áldott vagy, szentháromságos Istenem, akire halandó szem nem 

tekinthet, aki leírhatatlan dicsőségben rejtőzöl, s aki mégis 

megvilágosítod szívünk szemét bölcsességed ajándékával, s lelkünk 

belső szobájában feltárod magadat számunkra. Áldalak téged, aki 

mindeneket fenntartasz! Hálát adok neked, hogy nem hízott bikák  

égő áldozatában leled tetszésed, hanem a szív töredelmében és az 

igazság cselekedeteiben. Ámen. 

Ima a Szentháromsághoz 

Szentháromság ünnepe 

Egy vadász ismerősömmel beszéltem, ő mondta, hogy húsz őzike 

közül egy-kettő éri meg a felnőtt kort, a többi elveszik, elpusztul.  

Az őzek számára a fürgeség, az életrevalóság, az elevenség, a 

figyelmesség nagyon fontos, másképp a ragadozók zsákmánya 

lesz.  

Azt gondolom, hogy ami az őz számára a gyorsaság, az az ember 

számára a szeretet. A családjaink, közösségeink, népünk 

fennmaradásának legfontosabb feltétele az, hogy szeretet legyen 

köztünk, szolidaritás, összetartozás, bizalom. Azok az emberek, 

közösségek, népek, ahol a szeretet, a szolidaritás, az egymásra 

figyelés megszűnik, ott nincs tovább. Ezek nélkül az erények, 

értékek nélkül a gonosz lélek bennünket egyenként levadász. 

A szeretet tartja össze a közösségeinket, élettel, fénnyel, meleggel, 

lélekkel tölti meg a családjainkat. Aki nem tudja szeretni a 

munkáját, környezetét, családját, nemzetét, annak számára minden 

csak fájdalom: rossz neki munkába menni, rossz a feleségéhez 

bújni, rossz neki a himnuszt énekelni, a testvéreivel nemzeti 

ünnepet ülni.  

A kialudt mécsest meg kell gyújtani! Nem parancsszóval, nem 

dühös kiabálással, vagy erőszakkal kell a saját igazam, számomra 

kedves értékek folyamatos hangoztatásával fellobbantani. Nem, 

mindez nem célravezető, és így nem fogok életet vinni férjemmel, 

feleségemmel való kapcsolatomba. A hazaszeretet dühös 

acsarkodás mellett, még ha igazam van, akkor sem fog elmélyülni 

a szívekben. Erővel a világot nem lehet jobbá tenni, a népeket 

nem lehet összepofozni, bombázni egy nagy, békés, vidám 

családba. Egy dolgot tehetek, hogy alázatos szeretetemmel, Jézus 

példájára, jelen vagyok. Az én szeretetem lángja lobogjon, hogy 

társam a füstölgő mécsét belőlem meggyújthassa.  

Szabad akarata van neki is, kis szíve, még ha nem is mutatja, fél, 

bizalmatlan.  

Tarts ki, higgyél a szeretet végső győzelmében! Társad, ha 

türelmes vagy, majd lángot kér, s te úgy adj, mint ki kap, végül is, 

az ő fénye neked is világosságot ad, melyben megláthatod szép 

arcának vonásait. Társad lángot kér, mert őt is vonzza a tiszta 

fény, az életet adó meleg, a világosság, mellyel Krisztus 

azonosította magát. 

Akarj szeretni, jó lenni és jönnek majd az emberek, hogy a 

Krisztusnál talált kincsed széthordják, és te verejték nélkül, úgy 

adod lángod, hogy attól gazdagabb leszel! 

Adná az Isten, hogy ez a nagyon fontos keresztény erény 

mindannyiunk számára betevő falat legyen! 

          Böjte Csaba testvér 

Az őzikék példája 

Kedd  (május 24.): Szűz Mária, a keresztények  

segítsége emléknapja 

Csütörtök (május 26.): Néri Szent Fülöp áldozópap 

emléknapja 

Ünnepek, emléknapok 


