
 

   V. évf. 24. szám                    2016. június 19.  

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.
 
   

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:       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: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem. 

Ne akarj a kereszteden könnyíteni 
Kemény a harc, nehéz a kereszt terhe. Nem bírom már!- sóhajtod 

csüggedezve. De tarts ki! Egyszer meglátod, megérted, hogy a 

keresztre miért volt szükséged. Vándor roskad le az útszél kövére. 

Bot a kezében. Bárcsak célhoz érne! De nem megy tovább! 

Hogyan érje el, ha olyan nehéz terheket cipel? Amikor indult, erős 

volt és boldog. Azóta annyi minden összeomlott. Magára maradt. 

Szép napoknak vége. Keserves, árva lesz az öregsége. Szívében 

ott a kérdés szüntelen: Miért lett ilyen az út, én Istenem?! Ahogy 

így töpreng, kicsordul a könnye, és leperdül az útszéli göröngyre. 

Aztán elcsendesedik. Lehet-e ilyen csüggedt, ha Isten gyermeke? 

Magasba emeli tekintetét. Ott majd megérti, amit itt nem ért. 

Fogja botját, és indul vánszorogva. Mintha a domboldalon kunyhó 

volna! Odaér. Bemegy. Fáradtan lefekszik. Elég már a 

vándorlásból estig. Soká eltöpreng még bajon, hiányon, míg végre 

lassan elnyomja az álom. S magát álmában is vándornak látja, 

Útban a távol mennyei hazába. A mennyei város ragyog feléje. 

Oda igyekszik; siet, hogy elérje. Kezében vándorbot, vállán 

keresztje. Vállára azt maga Isten helyezte. Siet örömmel. Föl! 

Előre! Föl! A messzi cél, mint csillag, tündököl. Hőség tikkasztja. 

Keresztje teher. Útközben néha pihennie kell. Kedves ház kínál 

pihenést neki. Súlyos keresztjét ott leteheti. S ahogy tovább 

indulna, mit vesz észre? Tekintete ráesik egy fűrészre. "Olyan 

súlyos keresztet cipelek. Jobb lesz, ha belőle lefűrészelek" - 

mondja magában. - "De jó, hogy megtettem! Sokkal könnyebb!" - 

sóhajt elégedetten. Siet tovább. Mindjárt elfogy az út, s eléri a 

ragyogó gyöngykaput. Ó, már csak egy patak választja el! Jön-

megy a partján, hídra mégse lel. De hirtelen eszébe jut keresztje: 

A túlsó partra az most híd lehetne. Jaj, nem ér át, hiába 

próbálgatja: hiányzik a lefűrészelt darabja. -"Mit tettem!" - kiált 

kétségbeesetten, mert keresztemet nehéznek találtam!" S ott áll a 

parton keserű önvádban. Azután új vándort lát közeledni, s mert 

keresztjéből nem hiányzik semmi, mint hídon, boldogan indulhat 

rajta, hogy átjuthasson békén a túlsó partra. -"Rálépek én is" - 

Reménykedni kezd: az ismeretlen, idegen kereszt hogyha átsegíti. 

Rálép, de reccsen lába alatt. - "Jaj, Istenem, elvesztem! Uram, 

segíts!" - Így sikolt, és felébred. Még a földön van. Előtte az élet. 

Csak álom volt a kín, a döbbenet. - "Megváltó Uram, köszönöm 

Neked! Keresztemet Te adtad, ó, ne engedd, hogy egy darabot is 

lefűrészeljek! Amilyennek adtad, olyan legyen! Te vezetsz át a 

szenvedéseken. A Te kereszted szerzett üdvösséget, de mivel az 

enyémet is kimérted, Te adj erőt és kegyelmet nekem, hordozni 

mindhalálig csendesen!" - 

Tanulság: Az életben semmi sem történik véletlenül! Sokszor 

szeretnénk megszabadulni a keresztjeinktől! Mindenre van egy 

kérdés "miért?" és "minek?"... Ám a jó Isten soha nem ad olyan 

terheket a vállunkra, amelyeket nem bírunk elviselni. ISTEN 

SEGÍTSEN mindannyiunkat életünk útján! 

          Fordította Túrmezei Erzsébet 

Június Jézus Szíve hónapja, a péntek esti szentmisék előtt 17
30

 

órától Jézus Szíve litániát imádkozunk. 

Június 22-től a szerda reggeli szentmisék az iskola kezdetéig 7
00

 

órakor kezdődnek. 

Előre hirdetem, hogy június 29-én, szerdán 17
00

 órakor 

kezdődik – jó idő esetén – a torvaji hegyi keresztnél a fogadalmi 

szentmise. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

Idén is lesz Szent Rita Katolikus Ifjúsági Tábor Újudvaron! 

Jelentkezni lehet Nyulné Németh Erikánál a katolikus iskolában 

június 29-ig. A jelentkezők részére szülői értekezlet tartunk június 

29-én, szerdán 16
15

 órai kezdettel a katolikus iskolában, a 3. 

osztályos tanteremben. A táborral kapcsolatos további információk 

megtalálhatók az interneten, cím: www.ujudvaritabor.hu. 

         Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Kedd (június 21.): Gonzága Szent Alajos szerzetes 

emléknapja 

Szerda (június 24.): Keresztelő Szent János  

születésének főünnepe 

 

Ünnepek és emléknapok 

 

 

A ballagó diákoknak 

 

Az életed egy új fordulatot vesz,  

Egy régi ajtó zárul be előtted.  

De ne félj, hiszen ez nem a vég,  

Hanem egy kezdet, egy új, ismeretlen kép.  

Soha ne felejtsd el, kik téged szeretnek,  

Soha ne fordíts hátat az embereknek.  

Szeresd a szépet, keresd a jót,  

Ha szükséged van rám, én mindig itt vagyok.  

Tudni akarod, hogy mit gondolok?  

Rendben, neked elmondhatom.  

Új diákok, tanárok és új iskola,  

Sok minden változik, de te maradj önmagad.  

Ha megfogadod a tanácsom,  

Semmi baj nem érhet a világon.  

De légy erős, kitartó és bátor,  

Amilyenre szeretnéd, úgy formáld a világot! 

Ballagásra 

 


