
 

   V. évf. 25. szám                    2016. június 26.  

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       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: Te vagy, Uram, Istenem * örökségem és osztályrészem. 

A Boldogságos Szűz Hálaéneke, a Magnificat a Szentírásból vett 

dicsőítés: Mária ezzel válaszol rokona, Erzsébet köszöntésére, s 

magasztalja Istent megváltó művéért (Lk 1,47-55). Már az 

őskeresztényeknél az Egyház hálaadó éneke, s azóta is 

imádkozzuk az esti zsolozsmában, a közösségi és magán 

imádságokban. Mária az Egyház mintája, jelképe, igazi 

előénekese ebben a hálaadásban. 

Magasztalja lelkem az Urat, 

és szívem ujjong üdvözítő Istenemben. 

Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: 

Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, 

mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: 

ő, akit Szentnek hívunk. 

Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik 

istenfélők. 

Csodát művelt erős karjával: 

a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, 

kicsinyeket pedig felmagasztalt; 

az éhezőket minden jóval betölti, 

a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. 

Gondjába vette gyermekét, Izraelt: 

megemlékezett irgalmáról, 

melyet atyáinknak hajdan megígért, 

Ábrahámnak és utódainak mindörökké. 

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen 

kezdetben, most és mindörökké. Ámen. 

ajándékozza meg őt; a szemlélődés tehát tiszta kegyelem. A 

szemlélődés kegyelme az embert a hit és örök élet közti állapotba 

helyezi. A szemlélődés kegyelmének közvetlen hatása, hogy 

ellenállhatatlan szenvedélyt ébreszt Isten látására. 

A szemlélődő ima tehát nem beszéd, hanem "tekintet", Istenre 

"nézés", az Ő jelenlétébe való helyezkedés, amihez alapvető 

feltétel a csend. Ebben a csendben létünk legmélyére tudjuk 

irányítani figyelmünket, ott Istenre és önmagunkra nézünk. Ekkor 

tapasztaljuk meg az Isten és az ember, - a Minden és a Semmi - 

közötti különbséget, kiüresedünk, majd Isten a mérhetetlen 

szeretetével eltölt minket. 

Minden földi örömöt felülmúló állapot ez, amelyre lelke mélyén 

minden ember vágyakozik, mert minden ember léte túlmutat e földi 

élet keretein...  

 

Június 27-én, hétfőn a szentmise reggel 7
00

 órakor kezdődik. 

Este nem lesz szentmise! 

Június 29-én, szerdán 17
00 

órakor kezdődik – jó idő esetén – a 

torvaji hegyi keresztnél a fogadalmi szentmise. Mindenkit 

szeretettel hívunk és várunk. 

Július 1-jén elsőpéntek, délelőtt a betegek gyóntatását és 

látogatását végzem, 17
30

 órától gyóntatás, 18
00

 órakor pedig 

szentmise lesz. 

Július 3-án, vasárnap országos gyűjtés lesz, az úgynevezett 

Péter – fillér gyűjtés, így adjuk majd adományainkat. 

Július 3-án, vasárnap 15
00

 órakor a bábonyi kápolnában is lesz 

szentmise, majd 17
00

 órától szentségimádást tartunk a 

plébániatemplomban Magyarország, egyházmegyénk, 

egyházközségeink lelki megújulásáért, 18
00

 órakor pedig 

szentmise lesz. 

Július 9-én, szombaton 13
00

 órakor kezdjük a templom 

nagytakarítását. Kérem, aki teheti, segítse munkánkat. 

       Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Hétfő (június 27.): Szent László király az egyházmegye 

fővédőszentjének főünnepe 

Kedd (június 28.): Szent Iréneusz püspök és vértanú 

emléknapja 

Szerda (június 29.): Szent Péter és Szent Pál apostolok 

főünnepe  

Szombat (július 2.): Sarlós Boldogasszony – Szűz Mária 

látogatása Erzsébetnél - ünnepe 

Ünnepek és emléknapok 

 

 

Magnificat 

 

 ...”Nem állok veled többet szóba!” - a haragvó ember szava, 

amivel büntetni akarja azt, aki épp most megbántotta. De órákat 

tud elbeszélgetni azzal, akit szeret. 

Mi az imádkozás? Elbeszélgetés Istennel. Szeretem, Ő meg szeret 

engem. Ő várja szavaimat, mert szeret engem, én kitárom 

szívemet, mert szeretem Őt. Hála, mert élek, egészséges vagyok, 

sikerült az Ő segítségével valami most életemben. Kérem, legyen 

velem, őrizzen meg a kísértés idején. Adja, hogy szeressem, aki 

szeret, és aki nem szeret… Segítse ezt, meg azt megtérni... Adjon 

örök boldogságot a nagymamának, akit tegnap temettünk… 

Segítse az embereket, hogy jobban megismerjék Őt és így jobban 

szeressék. Igen, akit szeretünk, azzal szívesen beszélgetünk, 

kiöntjük szívünket. Sok szentnek imái szinte költemények. Ha a 

magunk szavát kevésnek érezzük, elővehetünk olyan imákat, 

amelyeket a szentek - a nálunk is nagyobb - szeretete fogalmazott 

meg, és ezekkel próbáljuk a mi gyengébb szeretetünket kifejezni. 

A litániák, szentolvasó, az egyház liturgiában használt imái is 

segítenek szeretetünk megfogalmazására Isten felé... 

Az ember nem láthatja Istent saját erejéből, ezzel a látással Isten 

Az imádkozás 

 

 


