
 

 

 

 

   V. évf. 28. szám                    2016. július 17.  

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: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban? 

Egy alig 6 esztendős kislány sétált az utcán. Egy ékszerüzlet előtt 

ment el, amelynek kirakatában megpillantott egy gyönyörű, 

kékszínű drágakövekkel kirakott nyakéket. Bement a boltba, nagy 

fekete szemei megteltek könnyel. Azt mondta az eladónak: 

- Meg szeretném venni ezt a nyakéket a nővéremnek. Be tudná 

szépen csomagolni, és a dobozra tegyen, kérem, egy nagy masnit 

is – mondta. 

- Ez egy nagyon drága nyakék. Mennyi pénzed van? – kérdezte az 

ékszerész. 

A kislány gondolkodás nélkül a zsebébe nyúlt, és elővett pár 

darab aprópénzt, két kis tengeri kagylót és egy hajgumit. 

- Elég lesz? Ez az összes vagyonom – mondta, mosollyal a szája 

szélén. Majd hozzátette: - Szeretném meglepni a nővéremet. Ezek 

a kövek pont olyan színűek, mint a szeme. Édesanyánk félévvel 

ezelőtt meghalt, azóta ő gondoskodik rólam, és emiatt alig van 

ideje tanulni, magával foglalkozni. Ma van a születésnapja, 

szeretném meglepni valamivel – részletezte a pici lány. 

Az ékszerész hátrament, elővett egy fehér dobozt, beletette a 

nyakéket, majd átkötötte egy kék masnival. - Ez a te ajándékod – 

mondta, és odaadta a kislánynak. 

Két óra múlva egy 18 évesnek kinéző lány nyitott be, kezében egy 

fehér dobozzal, kék masnival átkötve. Azt kérdezte, hogy a benne 

lévő nyakéket ebben az üzletben vásárolták-e. Az ékszerbolt 

tulajdonosa igennel felelt. - És mennyibe került? – kérdezte a 

kékszemű lány. - Az ár konfidenciális, sajnálom, de nem 

mondhatom meg – szólt az eladó. 

- A kislánynak, aki megvásárolta ezt a nyakéket, nem volt annyi 

pénze, hogy megvehessen egy ilyen ékszert – mondta kissé 

ingerülten a nagytestvér. 

- A kishúga kifizetett mindent. A legnagyobb árat fizette az 

ékszerért, mert mindenét odaadta, amije csak volt – közölte az 

ékszerész. Mindenét odaadta, amije csak volt... 

Gondolat:  

Mit adhatnék azoknak az embereknek, akiket szeretek? 

Egy jó szót? Egy mosolyt? Egy vigasztaló szót? Néhány órát az 

életemből? Mim van, amit adhatnék? 

Mit adhatnék Istennek? Mit?..... 

forrás: Laudetur, internet 

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. 

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! 

Július 24-én, vasárnap tartjuk a zalai templom búcsúját, 

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 18.):  Szent Hedvig szerzetesnő emléknapja 

Péntek (július 22.): Szent Mária Magdolna emléknapja 

Mária Magdolna bűnbánó galileai nő volt. Jézustól nyert 

bűnbocsánatot, és attól fogva az Üdvözítő hűséges tanítványa lett. 

Ott állt a keresztfa alatt is. Húsvét hajnalán ő lett "az apostolok 

apostola", mert ő vitte meg nekik a feltámadás örömhírét. 

Tisztelete főként a XII. században terjedt el a nyugati egyházban. 

Mária Magdolna Jézushoz való ragaszkodása, Jézus iránti szeretete 

példa számunkra. Nagyon szeretett, mert sok bűne 

megbocsáttatott. Mária Magdolna szereti Jézust, bár még nem érti 

teljesen ki is ő. A feltámadottal való találkozása megerősíti őt a 

szeretetben, és arra indítja, hogy elmondja a többieknek is a 

találkozást. Krisztus szeretete sürget minket. Válaszolnunk kell 

erre a szeretetre. Szeretetünk válasza a bűnbánat a szentmise 

elején. Erősítsük meg Isten iránti szeretetünket, és beszéljünk 

bátran róla mi is. 

Szombat (július 23.): Szent Brigitta szerzetesnő  

Európa társvédőszentjének ünnepe 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

A legnagyobb ár 

 

 

Köszönjük földi életedet, Jézusunk! Milyen jó téged emberként 

szeretni, tudva mégis, hogy annyival több is vagy nálunk! Hogy 

Szent Magdolnától hűséges, kitartó szeretet tanuljunk! Hallgass 

meg, Urunk! 

Szabadíts meg minket is minden tőled elválasztó tényezőtől! 

Ajándékozz meg az igazi bűnbánat kegyelmével! Hallgass meg, 

Urunk! 

Szenteld meg a szeretetet, és növeld szeretetünket! Hogy emberi 

értelemben vett szeretetünk agapévá növekedjék: szeretetté, 

ahogyan Te szeretsz! Hallgass meg, Urunk! 

Adj esélyt egyházunknak a növekedésre abban is, hogy a 

föltámadás jó hírét komolyabban vegye akkor is, ha nők által 

üzened az apostolutódoknak! Hallgass meg, Urunk! 

forrás: plébánianet 

 

Könyörgések: 


