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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). 

Mise- és szertartásrend: 

Június 12., hétfő: 18
00

 Tab  -  Június 13, kedd: 18
00

 Tab 

Június 14., szerda: 7
00

 Tab  -  Június 15 ., csüt.: 18
00

 Tab 

Június 16., péntek: 18
00

 Tab  -  Június 17., szombat: 7
00

 Tab 

Június 18., vasárnap: Úrnapja: 10
00

 és 18
00

 Tab 

Június 19, hétfő:18
00

 Tab  -  Június 20., kedd: elmarad 

Június 21., szerda: elmarad  -  Június 22 ., csüt.:elmarad  

Június 23., péntek: 18
00

 Tab  -  Június 24., szombat: 7
00

 Tab 

Június 25., vasárnap: 

Sérsekszőlős: 8
00

  -   Zala: 9
30

  -  Tab: 11
00

 és 18
00

  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Dicséretre méltó és magasztos, örökkön – örökké. 

 
Június 18-án, vasárnap Úrnapja, a plébániatemplom 

búcsújának ünnepe. A szentmise csak Tabon lesz 10
00

 órakor 

és 18
00

 órakor. A délelőtti szentmise után megtartjuk a szokásos 

úrnapi körmenetet. Elsőáldozó ruhában várom az idén először 

áldozott gyerekeket, valamint hitoktatóimat, 9
15

órára, hogy a 

mise előtt tudjunk még próbálni! Kérem, hogy a gyerekek 

virágszirmokat kis kosárban hozzanak magukkal, amelyet 

majd az Oltáriszentség előtt hintenek!  

Június 13-án, kedden az esti szentmise utánra összehívom az 

egyházközségek területéről azokat, akik a Plébániatemplom 

búcsújának szervezésében és lebonyolításában szívesen 

kivennék részüket. Gondolok itt a falvak képviseletére, az ágakat 

szedőkre, a sátrakat állítókra, a sátordíszítőkre és mindazokra, 

akik vállalnának feladatot.  

Június 14-től a szerda reggeli szentmisék az iskola kezdetéig    

7
00

 órakor kezdődnek. 

Előre hirdetem, hogy június 20-án, kedden, június 21-én, szerdán 

és június 22-én csütörtökön a szentmisék elmaradnak, mivel 

Lajos atyával mindketten az évi kötelező lelkigyakorlatunkon 

veszünk részt Veszprémben. 

Június 29-én, csütörtökön Szent Péter és Pál apostolok főünnepén 

a torvaji hegyen 18
00

 órai kezdettel megtartjuk a fogadalmi 

szentmisét, rosszidő esetén a torvaji templomban. Szeretettel 

hívjuk és várjuk a Testvéreket. 

           Sifter Gergő plébános 

Egy szombat reggel egy kisfiú a homokozójában játszott. Ott volt 

nála egy doboznyi autója és teherkocsija, a műanyag vedre és egy 

fényes, piros műanyag lapát. Ahogy utakat épített és alagutakat 

ásott a puha homokban, talált egy nagy követ a homokozó 

közepén. A fiúcska körülásta a követ, és így sikerült 

kiszabadítania a homokból. Nem csekély vesződséggel nyomta – 

taszigálta a követ a lábával. Amikor a homokozó láda falához ért 

a kővel, azt látta, hogy nem tudja átgurítani rajta. A kisfiú csak 

tolta, nyomta, és a lapáttal feszítve emelte, de valahányszor azt 

gondolta, hogy előbbre jutott, a kő megbillent és visszaesett a 

homokozóba. A kisfiú morgott, küszködött, taszította, lökte, de 

csak annyit ért el, hogy a kő visszagurult, és meghorzsolta pufók 

ujjait. Végül csalódottságában sírva fakadt. Közben édesapja a 

nappali ablakából követte az események alakulását. Ahogy 

eleredtek a könnyek, egy óriási árnyék vetődött a homokozóban a 

sírdogáló kisfiúra. A fiúcska édesapja volt az. Szelíden, de 

határozottan kérdezte:  

-Fiam, miért nem vetettél be minden rendelkezésedre álló erőt? – 

A kisfiú megsemmisülten zokogta:  

-De hát az csináltam, apa, hát azt csináltam! Minden erőmet 

beleadtam! 

-Nem, fiam – helyesbített az apa kedvesen. – Nem adtad bele 

minden erődet. Nem kértél meg engem! 

Azzal az édesapa lehajolt, megragadta a követ, és kirakta a 

homokozóból.  

Gondolat: Nehézségei vannak? Küszködik? Gondolkodik 

problémái megoldásán? Azt is kell. De kéri közben az Urat? Ne 

feledje, Mennyei Atyánk várja Önt, kéréseit, imáit! Forduljon 

hozzá bizalommal! 

         forrás: Laudetur, Heti lélekemelő  

Hirdetések 

 

 

A homokból kiásott kő 

 

Ezúttal nem a klasszikus, mindenki által jól ismert észak-erdélyi 

látványosságokat utaztuk körbe, hanem Dél-Erdélyben jártunk. 

Megtekintettük Aradot, Vajdahunyad gyönyörű várát, majd 

Déván Gergő atya mutatott be szentmisét. Utána finom kaláccsal 

vendégeltek meg bennünket dévai testvéreink. Másnap 

Gyulafehérváron megnéztük a csodálatos székesegyházat, majd 

részt vettünk a reggeli szentmisén. Nagyszeben meseszép 

városközpontjában bejártuk a nevezetességeket, majd Brassó 

mellett Hétfaluban szálltunk meg. Szállásadónk és a helyi 

idegenvezetőnk Attila volt, aki a következő napokban is kalauzolt 

bennünket. Bemutatta Hétfalut, Brassó városának látnivalóit, 

melyeket felvonóval felülről is megcsodálhattunk. Sinaia 

településen a pazar Peles uralkodói kastélyt, Törcsváron a 

Drakula várat és Prázsmáron a híres erődtemplomot tekintettük 

meg. Attila a vele töltött napok alatt nemcsak kulturális 

ismeretanyagot adott át, de a derűre, amely személyiségéből árad, 

mindenki sokáig fog emlékezni. A sohasem hallott székely 

viccekkel mindig megalapozta a hangulatot. Egyik estére még 

zenés-táncos mulatságot is szervezett, melyen mindenki nagyon 

jól érezte magát. A zarándoklat csúcspontja a csíksomlyói 

pünkösdi búcsú volt. Éneklő, imádkozó emberek tömegeivel 

hömpölyögtünk a kegytemplomig, majd fel a nyeregbe, ahol az 

ünnepi szentmisén vettünk részt. Szavakkal leírhatatlan az 

élmény, amikor magyarok százezrei a világ minden tájáról 

egymással karöltve imádkoznak, majd pedig könnyek között 

éneklik a magyar és székely Himnuszt. Viseltük a nap hevét 

órákon keresztül, de nem éreztük tehernek. Hazafelé útba ejtettük 

Kolozsvárt, a Királyhágon megálltunk egy kis uzsonnára, majd 

Nagyváradon megtekintettük a csodálatos püspöki palotát és 

bazilikát. Gergő atya minden nap szentmisével táplálta lelkünket, 

és a buszban is sokat imádkoztunk. A reggeli ima, az Úrangyala, 

az étkezések előtti ima sohasem maradhatott el. 

Hihetetlen élményekkel gazdagodtunk. Egy olyan utazásban volt 

részünk, amely által mind kulturálisan, mind a hitélet terén nagy 

lelki kincsekkel térhettünk haza. 

Köszönet érte Gergő atyának, Beának, aki a programokat 

összeállította és végig vezetett bennünket, valamint Attilának, a 

helyi idegenvezetőnknek. 

         Markovics Ferenc és Krisztina 

Erdélyi zarándoklaton vettünk részt…. 

 

 


