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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Az Úr megmutatta üdvösségét * a nemzetek színe előtt. 

 

 

 

Az anyák megünneplésének első írásos emlékei ókori 

Görögországból maradtak fenn. A történelem során mindig is 

voltak olyan alkalmak, amikor az anyákat ünnepelhették meg. 

Magyarországon május első vasárnapján ünnepeljük,  

hagyományát a világ számos szokása formálta mai alakjára. A 

lényeg: Hálát adni édesanyáknak azért, hogy létezünk, 

megszülethettünk és megszülettek gyermekeink is! 

Elsőként Angliában az 1600-as években kapott az ünnep erősen 

keresztény vallási színezetet. A kor emberei a húsvétot követő 

negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján tartották az édesanyák 

ünnepét. A családjuktól messze dolgozó szolgálók szabadnapot 

kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot édesanyjukkal 

tölthessék. A látogatás előtt külön erre a napra ajándékként 

elkészítették az anyák süteményét. A magyar paraszti kultúrkör is 

ünnepelte az édesanyákat, mégpedig március 20. utáni első 

vasárnap: Gyümölcsoltó Boldogasszony napján. Ez amolyan 

anyák napja, nőnap és „Valentin-nap” is volt a magyar 

hagyományban. A leányok virágot ajándékoztak kedvesüknek, a 

gyermekek pedig verssel vagy dallal köszöntötték fel 

édesanyjukat és nagyanyáikat. 

 

Sok Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat! 

Tavaszodik, kis kertemben  
kinyílik a tulipán.  
Ragyognak a harmatcseppek  
anyák napja hajnalán.  

Kinyílott a bazsarózsa,  
kék nefelejcs, tulipán,  
neked adom anyák napján,  
édes-kedves anyukám." 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: :  06- 30/785-1060  

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: 

Május 7., 18
00

 Tab - Május 8., kedd 18
00

 Tab 

Május 9., szerda 8
00

Tab – Május 10., csüt. 18
00

 Tab 

Május 11., péntek 18
00

 Tab 

Május 12., szombat 7
00

 Tab  

Május 13., vasárnap: 

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00

 és 18
00

  

Május 14., 18
00

 Tab - Május 15., kedd 18
00

 Tab 

Május 16., szerda 8
00

Tab – Május 17., csüt. 18
00

 Tab 

Május 18., péntek 18
00

 Tab 

Május 19., szombat 7
00

 Tab  

Május 20., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Megyer - Tab: 11
00

 és 18
00

  

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

-Templomainkban a szentmisék után 

-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.) 

-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra: 11743112-20002059-00000000. A közlemény 

rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az 

adott évet. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Szíveddel térsz be hozzám,              Amit én tudnék adni, 

Biztattál, vártalak,                            Te látod, mily kevés. 

Csönd köszönt szívemben               Ámulat zsong most bennem 

És nem földi szavak.                        Mint gyönge szívverés. 

Csodálat, s néma hála                      Én nem tudok mást tenni, 

Szívemben semmi más,                   Csak nézem az eget, 

Nehéz nekem, szegénynek               Atyádnak megköszönni, 

Ez a találkozás.                                 Hogy hozzám engedett. 

Még mindig alig értem                     Én nem tudok már mást tenni, 

Imádni mit jelent,                             Szívemre hull kezem, 

De fogadnom kell vendégül             És áldott hajnalokra 

Téged, a Végtelent.                          Áldón emlékezem. 

                                De már e régi szívvel 

                               Csak ámulni lehet. 

                               Teremts új szívet bennem, 

                               Hogy megszeresselek, 

                               Hogy megszeresselek! 

Anyák napjára 

 

Elsőáldozásra 

 

 

Május 6., elsővasárnap, a bábonyi kápolnában is lesz 

szentmise 13
00

 órakor. 17
00

 órakor Tabon a 

plébániatemplomban Szentségimádást tartunk Magyarország, 

egyházmegyénk, egyházközségeink lelki megújulásáért, valamint 

a papi és szerzetesi hivatásokért. 18
00

 órai kezdettel szentmise 

lesz. 

Hálásan köszönöm meg a hitoktatóknak, a szülőknek és 

minden segítőnknek, hogy az elsőáldozás lebonyolításában 

részt vettek. Köszönöm, hogy tudtak még több időt szakítani az 

idő és örökkévalóság Urának.  A jó Isten áldása legyen a 

jutalmuk. 

Május a Szűzanya hónapja, az esti szentmisék előtt, hétfőn, 

kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap 17
30

 órától májusi 

litániát imádkozunk. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket. 

Az Egyházközség zarándoklatáról a következőket hirdetem: 

Május 14-én, hétfőn lesz az indulás hajnali 2 órakor a Galéria 

előtti parkolóból. Olaszország területén csak euróval tudunk 

fizetni, erre készüljünk. Valamint hozzanak magukkal meleg 

ruhát, zárt, kényelmes cipőt és esernyőt. A személyi igazolványát 

senki ne felejtse otthon! Kérek mindenkit, hogy indulás előtt 

kössön egyéni utas- és balesetbiztosítást. Visszaérkezés május 19-

én, szombaton a késő esti órákban. Kérem, akik jelentkeztek a 

zarándoklatra, 2018. május 8-ig a második részletet, 49.000 Ft-

ot szíveskedjenek befizetni a plébánián.  

            Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 


