
E felfordult, békétlen világban jó olvasni Jézus Krisztusnak e 

gyönyörű gondolatait: "Boldogok a békességszerzők". Lelkünk 

mélyén érezzük, hogy Mesterünknek most is igaza van, valóban, 

ki békét tud vinni a civakodó, ellenségeskedő emberek közé, a 

feszültségben kiégő haragosak szívébe, az nem csak jót tesz, 

hanem ő maga is megtapasztalja a békeszerzők boldogságát. De 

honnan vegyük a békét, mikor talán mi magunknak sincs béke a 

szívünkbe?  

Jézus Krisztus a maga békéjét kínálja nekünk, tanuljunk tőle! A 

meggyalázott, megkínzott Megváltónk, még nagypéntek után, 

húsvét hajnalán sem ítélkező haraggal, bosszúért lihegő 

gyűlölettel fordul az emberiség felé, hanem jóságos szeretettel 

köszönti mindannyiukat. "Békesség nektek!" - mondta és mondja 

újból és újból nagy-nagy szeretettel. Hiszem és vallom, hogy ma 

is ugyanezzel a köszöntéssel ölel magához minden templomba 

betérő, Szentírást felnyitó, imára kezét összetevő, vagy a bajban 

lévő szegényt támogató embert. Krisztus nemcsak kívánja 

nekünk, hanem isteni erővel adja is a maga békességét. Ahogy a 

vízben elázunk, vagy a napfényben átmelegedünk, Megváltónk 

jelenlétében fürdünk Mesterünk szép tulajdonságaiban, és az Ő 

békéje betölti életünket.  

Boldog akarsz lenni? Hordozd a békét a munkahelyeden, a 

családban, a társadalomban! Hétfő reggel van, szíved legyen 

színültig tele békességgel, hogy bőségesen oszthasd 

testvéreidnek! Ahogy lobogó gyertyád fénye nem lesz kisebb, ha 

lángot adsz a sötétben gubbasztó embernek, ugyanúgy a békéd 

sem fogy, ha megosztod a békétlenség mocsarába süllyedt 

társaddal. 

Böjte Csaba f.szerzetes 

   forrás: internet 
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Hivatali órák:   csütörtök.: 1600 - 1730 óráig 

                            szombat:     900 - 1000 óráig.    

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

Június 14., hétfő: 1800 Tab – Június 16., szerda 700 Tab 

Június 18., péntek 1800 Tab 

Június 20., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800 

Június 21., hétfő: 1800 Tab – Június 23., szerda 700 Tab 

Június 25., péntek 1800 Tab 

Június 27., vasárnap:  

800 Bábony – 930 Sérsekszőlős - Tab: 1100  és 1800 

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 

Békesség nektek 

 

Hálásan köszönöm mindazok munkáját, akik a 

plébániatemplom búcsújának szervezésében kivették a 

részüket. A Jó Isten fizessen vissza mindenért százszorosan. 

Külön köszönöm a Polgármester Úr és a GAMESZ támogató 

segítségét. 

Egyházközségünk pályázatot nyert a templom külső felújítására, 

amelynek nagyon örülünk! Elmaradhatatlan a torony 

zsalugátereinek cseréje, amelyet az elnyert összeg nem 

tartalmaz. A 6 db zsalugáter cseréjére gyűjtést hirdetek az 

Egyházközségben. Köszönöm a 250.000 Ft eddigi 

adományaikat, a jó Isten fizesse meg jóságukat! 

Az esztendő fele eltelt, ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek 

eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével. 

Ennek összege 5000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a szentmisék 

előtt és után a sekrestyében, a plébánián hivatali időben, 

valamint az CIB Bankban a Plébánia folyószámlájára (név és 

cím megadásával), amely megtalálható a Plébánia honlapján is.  

www.tabiplebania.hu  

Június 16-án a szentmise 700 órakor kezdődik. A nyári szünet ideje 

alatt a szerda reggeli szentmisék 700 órakor kezdődnek. 

      Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Hirdetés 

Jézus Szentséges Szívének ünnepe – Isten előbb szeretett minket 

 

Ferenc pápa Twitter-üzenete: Jézus Szentséges Szívének ünnepe 

arra emlékeztet minket, hogy előbb Isten szeretett minket. Mindig 

vár minket, hogy befogadjon Szívébe, szeretetébe. 

 

1673. december 27-én Szent János evangélista ünnepén Jézus 

megjelent Alacoque Szent Margit-Mária fiatal, 26 éves francia 

szerzetesnőnek és egy küldetést bízott rá: terjessze el a világban 

Jézusnak az emberek, különösen is a bűnösök iránti szeretetét. A 

jelenések a burgundiai Paray-le-Monial kolostorban 17 éven át 

folytatódtak. Jézus szíve egy lángoló trónon jelenik meg, amelyet 

egy töviskoszorú vesz körbe. Ez az emberek bűnei okozta sebeket 

jelképezi. Jézus a szerzetesnőnek beszél arról, hogy a hívek 

tiszteletlenek szenvedése iránt, és hogy leginkább a megszentelt 

életűek teszik ezt.  Ezért azt kérte az ifjú Máriától, hogy a hívek 

minden hónap első péntekén járuljanak szentáldozáshoz és a 

Corpus Domini ünnepét követő pénteket pedig szenteljék Jézus 

Szentséges Szíve ünnepének. Ezt a nem egyszerű missziót egy 

jezsuita, Szent Colombière Kolos segítségével valósítja meg. A 

francia szerzetesnő 43 évesen hunyt el, miután életét annak 

szentelte, hogy a világ megismerje Krisztus szeretetét. XIV. Lajos 

királytól eredménytelenül kérte, hogy Franciaországot szentelje 

Jézus Szívének. 

 

Ferenc pápa erősen kötődik Jézus Szentséges Szívének 

tiszteletéhez. Az évek során több alkalommal is emlékeztetett 

ennek fontosságára, különösen is a papság küldetése kapcsán. A 

szerdai általános kihallgatáson is kérte: június hónapban a hívek 

imádkozzanak Jézus Szívéhez, hogy közelségével támogassa a 

papokat annak érdekében, hogy e Szívhez váljanak hasonlóvá, 

amely tele van irgalmas szeretettel. 

    forrás: internet 

Jézus Szentsége Szíve 

http://www.tabiplebania.hu/

