
 

 

 

  

   V. évf. 27. szám                    2016. július 10.  

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

 órakor 

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: Alázatosak, keressétek az Istent, * és szívetek újraéled. 

Isteni meghívás, Istentől származó küldetés. A Szűzanyát éppen 

azért tiszteljük, mert igent mondott Isten hívására. Hálát adunk 

Istennek mindazért, amit tett és tesz ma is a világban. 

Felfedezni életünkben Isten nagy tetteit, hálára gyulladni, és 

követni szavát, hirdetni szeretetét. Kármelhegyi 

Boldogasszonynak, Máriának egész élete hálaadás Isten nagy 

tetteiért. A XII. században néhány remete a Kármel-hegyre vonult 

vissza a világtól. E kezdeményezésből alakult meg az Istenszülő 

Szűzanya pártfogása alatt szemlélődő életet élő karmeliták rendje. 

Az ószövetség tengerről felszálló felhőjében (vö.1Kir 18,44), 

mely Illés próféta idejében a megmentő esőt hozta, a Szűzanya 

előképét látták. A Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletét 

magukkal hozták Európába is, amikor a szaracénok elől 

menekülni kényszerültek. A hagyomány szerint Mária Szent 

Stock Simon rendfőnöknek átadta a skapulárét, a vállruhát, és 

különleges ígéreteket adott azoknak, akik azt hittel viselik. 

Vannak, akik éjjel-nappal dolgoznak, még vasárnap sem tudnak 

megállni. Mások munka nélkül tengetik életüket. Számukra 

minden nap munkaszünet. Az Úr napja nagyszerű lehetőség arra, 

hogy elsősorban ne a munkához való viszonyunkon keresztül 

szemléljük önmagunk és mások életét. Ilyenkor megtanulhatjuk, 

hogy életünket ne az elvégzett munka alapján, vagy a 

munkanélküliség társadalmi megítélése szerint értékeljük, hanem 

Isten szemével.       forrás:internet 

A plébániai táborral kapcsolatban, amely a Szekszárd melletti 

Szálkán lesz, július 12-én, kedden szülői értekezletet tartunk a 

plébániatemplomban az esti szentmise után 18
45

 órától. 

Kérem a kedves Testvéreket, hogy támogassák a plébániai 

táborunkat. Amennyiben lehetőségük van, szívesen fogadunk 

zöldségféléket, burgonyát, hagymát, lekvárt, gyümölcsöt és mézet, 

amelyet leadhatnak a szentmisék előtt és után a sekrestyében, 

legkésőbb július 17-ig, vasárnapig. Gyermekeink nevében is 

hálásan köszönöm. 

Előre hirdetem, hogy július 24-én, vasárnap Szent Kristóf (az 

utazók védőszentje) ünnepéhez kötődően a 11 órás szentmise 

után gépjárműmegáldást végzünk. Szeretettel hívom minden 

autóval, motorkerékpárral és biciklivel közlekedő 

Testvéremet! 

Előre hirdetem, hogy a zalai templom búcsúnapja július 24-én 

vasárnap lesz, amelyet a 9
30

 órakor kezdődő szentmise 

keretében ünneplünk. A szokott feltételekkel teljes búcsú 

nyerhető. (Tiszta lélek, szentáldozás és imádság a Szentatya 

szándékára.) 

    Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Hétfő (július 11.):  Szent Benedek apát Európa 

fővédőszentjének ünnepe 

Péntek (július 15.): Szent Bonaventura püspök és 

egyháztanító emléknapja 

Szombat (július 16.): Kármelhegyi Boldogasszony 

emléknap 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

A riporter interjút készített a Sorssal. - Ütéseim - mesélte büszkén 

a Sors -, ütéseim kemények és kivédhetetlenek. Balom 

ugyanolyan rettegett, mint a jobbom! A Hűséget, a Büszkeséget, a 

Szeretetet, a Tudást, a Barátságot - és tudni kell, ezek a 

legkeményebb ellenfelek - egymás után küldtem padlóra. 

Valamennyit kiszámolták. - Így tehát - érdeklődött minden 

csodálat nélkül a riporter - senki sincsen, aki méltó ellenfélként 

vehetné fel Önnel a harcot? - Hát, ugye meg kell mondanom - 

nyilatkozott kelletlenül a Sors -, egyvalakivel eddig még nem 

boldogultam. Valahányszor kiütöttem, mielőtt kiszámolták volna, 

mindig újra lábra állt. 

- De hát ki ez az ellenfél, akit még Ön sem tud legyőzni?! - 

türelmetlenkedett a riporter. 

- Reménynek hívják - válaszolta alig hallhatóan a Sors. 

Volt már olyan helyzetben, amikor kilátástalannak érezte a 

helyzetét? Összevitatkozott valakivel és úgy nézett ki, sosem 

békül ki? Elhúzódó betegsége volt, és azt hitte, már sosem 

gyógyul meg? Anyagi problémái adódtak és emiatt nagyon 

elkeseredett? Legyen egészen "nyugodt"! Az Úr mindig - 

mondom mindig - gondoskodik! Sokszor a legváratlanabb 

pillanatban. Sokszor olyan formában, amikor nem is gondolnánk 

és olyan módon, ahogyan nem is gondolnánk. 

Csak higgyen a szeretetében! Csak reméljen! 

forrás: Laudetur, internet 

Kármelhegyi Boldogasszony 

 

 

A remény 

 

Hiszen tudom, milyen terveket gondoltam el felőletek – mondja 

az Úr; ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, 

mert reménységgel teli jövőt szánok nektek. Ha majd segítségül 

hívtok és könyörögve hozzám jöttök: meghallgatlak titeket. 

        Jer 29, 11-12 

Heti megfontolandó gondolat 

 


