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

Zsoltár: Kegyes szemed legyen rajtunk, tebenned van bizodalmunk. 

 

 
Nagyböjt péntekjein 17

15
 órától keresztutat járunk, szeretettel 

hívom és várom a Testvéreket. 

Húsvéti virágokra szánt adományaikat szíves fogadjuk a 

kihelyezett perselyben az újságos polcnál illetve a sekrestyében. A 

Jó Isten fizessen vissza mindenkinek érte százszorosan. 

Szeretettel kérem a Testvéreket, jelentkezzenek Passió 

éneklésére a kántor úrnál. Nem elfelejtve, ez egy szép szolgálat, 

mert aki énekel, az kétszeresen imádkozik. 

Március 15-22-ig az előző évhez hasonlóan tartós 

élelmiszereket gyűjtünk rászoruló embertársainknak. 

Adományaikat a Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. Ha ezt 

mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a 

templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az 

irgalmas Jézus példáját követve. 

Előre hirdetem, hogy március 16-án, hétfőn Tabon tartjuk a 

fiatal papok találkozóját. 11
00

 órakor kezdődik az ünnepi 

szentmise. Ez a nap lesz egyben a katolikus iskola lelkinapja is 

húsvétra készülve. Kérem a Testvéreket, akinek van lehetősége 

egy kis süteménnyel, illetve rágcsálnivalóval szíveskedjenek 

segíteni, hogy az atyákat méltó módon vendégül láthassuk, 

amelyet előre is hálásan köszönök. 

Előre hirdetem, hogy Lullán március 24-én, kedden 16
30

-tól 

gyóntatás, majd 17
00

 órakor szentmise, majd Zalán március 

24-én 17
45

-től gyóntatás, utána szentmise lesz, húsvétra 

készülve. A többi faluban a szentmisék előtt lesz alkalom a 

szentgyónások elvégzésére. 

           Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Mit ér a virág, ha nincs hozzá szeretet, 

kettő együtt hordoz fontos üzenetet. 

Elmondja a virág, mihez kevés a szó, 

mellé a szeretet olyan megnyugtató. 

 

Köszöntsük a NŐKET e csodaszép napon, 

lássuk az örömöt, arcukon csillogjon. 

Szemünkben ragyogjon a szeretet fénye, 

szívünkből áradjon, sose legyen vége. 

 

Hisz ez csak egy nap, az érzés legyen örök, 

arcukon lássunk mi nap mint nap örömöt. 

Naponta tegyünk meg valamit épp ezért, 

boldogságot nyújtsunk megélt szép percekért. 

                   Bőr István Pbor 

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  

Mise és szertartásrend: 

Március 9., hétfő 18
00

 Tab – Március 11., szerda 8
00

 Tab 

Március 12., péntek 17
15 

Keresztút - 18
00

 szentmise Tab 

Március 14., szombat 7
00

 Tab 

Március 15., vasárnap: 

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00 

és 18
00

 

Március 16., hétfő  11
00

 és 18
00

 Tab  

Március 18., szerda 8
00

 Tab 

Március 19., csütörtök 18
00

 Tab - Főünnep 

Március 20., péntek 17
15 

Keresztút - 18
00

 szentmise Tab 

Március 21., szombat 7
00

 Tab 

Március 22., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Torvaj - Tab: 11
00

 és 18
00  

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

-Templomainkban a szentmisék után 

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

-Neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab 

-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra:CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 A 

közlemény rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, 

valamint az adott évet. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Imádság: Az egyik ember a másiknak hogyan tudja elmondani a 

gondolatait? Az egyik módja, hogy elmondja, vagyis beszél vele. 

De még másképp is tudunk egymással fontos dolgokat, 

gondolatokat közölni. Például, ha valaki messze van, levelet írunk 

neki, vagy felhívjuk telefonon, e-mailt küldünk. Üzeneteket 

adhatunk át rajzokban, mutogatással, vagy régen füstjeleket adtak 

egymásnak, futárt, postagalambot küldtek. Ma is vannak ilyen 

üzenetjelek is: közlekedési táblák, hajókürt, stb. 

Amikor a Jóistennek akarom elmondani a gondolataimat, 

mindennél sokkal egyszerűbb. Nem kell hozzá se levelet írni, se 

mobilon felhívni, elég, ha csak gondolatban beszélek vele, mert a 

gondolatainkat is érti. Ezt nevezzük imádságnak. Amikor 

imádkozom, a Jóistennek beszélek. Imádkozhatom a saját 

gondolataimmal is. Ilyenkor úgy beszélek a Jóistennel, mint a 

legjobb barátommal. Ő biztosan mindig végighallgat. Velünk örül, 

vagy megvigasztal, gondolatainkon keresztül beszél velünk, a 

lelkünkbe adja válaszát. Imádkozhatok már leírt imádságot is, 

például a reggeli imádságot, vagy a Miatyánk-ot. Egy-egy 

imádság elmondásával a Jóistenhez még jobban szeretnék 

tartozni.  

Jócselekedet: Az ember tud jót és rosszat is tenni. A saját 

döntésén múlik, melyiket válassza. Jót tehetek másnak, segítek 

neki, meghallgatom őt, imádkozom érte. Jót tehetek magamnak,  

elvégzem a feladatom, tanulok, hogy okosabb legyek, rendben 

tartom magam körül a dolgaimat, imádkozom, templomba 

megyek, hogy a Jóistenhez tartozzak, és még nagyon sok minden 

jóságot lehet tenni. Jót tehetek még a Jóistennek is. Ez a jóság 

pedig, amikor keresztényként élek. Tisztelettel és szeretettel 

gondolkodom és beszélek az Istenről, és szavaimmal, 

viselkedésemmel másoknak jó példát adok, jócselekedetekre 

törekszem. Ezt a Jóisten úgy hálája meg, mintha magának neki 

tettük volna. „Amit a legkisebbek közül egyel is tettetek, nekem 

tettétek.” 

Lemondás: Jószívűség és lemondás: Jószívű vagy, ha adsz 

valakinek valamit. Ezt úgy is szoktuk nevezni, hogy lemondás. 

Lemondok arról, ami az enyém és odaadom másnak. 

Böjt és lemondás: Lemondás az is, ha lemondok valamiről, amit 

megtehetnék, de mégsem teszem meg.  

          forrás: internet 

Hirdetések 

 

 

Nagyböjti készület – Istenhez vezető út 

 

Nőnapra 

 

 

 


