
Előre hirdetem, hogy február 11-én, pénteken este 1730 órától 

kezdjük a Lourdes-i kilencedet. A közös imádkozásra szeretettel 

hívom és várom a Testvéreket. A lourdes-i imádságot hétfőn, 

pénteken és vasárnap az esti szentmise előtt mondjuk.  

Február 11-én, pénteken az esti szentmise keretében 

ünnepélyesen kiszolgáltatom a betegek szentségét 

mindazoknak, akik felkészültek a szentség felvételére! Gyónás, 

áldozás… A betegek szentségének felvételét mindazok kérhetik, 

akik idősebb korúak és a betegség terheit hordozzák. Fiatalok is 

kérhetik, akik szintén súlyos betegség terhét hordozzák, 

esetlegesen komolyabb műtétre várnak, vagy orvosi kezelés alatt 

állnak! 

Aki szeretne ebben az évben szentmisét mondatni, az jelezze az 

időpontot minél előbb. Szentmisét mondathatunk élő és meghalt 

szeretteinkért. Ne feledkezzünk meg róluk, számukra ez lehet a 

legnagyobb ajándék, amely által segíthetünk rajtuk, hogy 

üdvösségre jussanak. A szentmise stóladíja: 3000 Ft. 

    Sifter Gergő h.esperes-plébános 

„Balázs híveinek unszolására, egy időre kitért az üldözők dühe 

elől. A város közelében, egy nagy sziklaüregben húzta meg 

magát, amelyet a környék vadjai is búvóhelynek használtak. A 

bujdosók hamarosan barátságot kötöttek egymással, a szent 

püspök bekötözte, gyógyítgatta a vadállatok sebeit, ezek pedig 

a kedvében jártak.” 
Részlet Katona István püspök Szentek, szent életű emberek c. 

könyvéből. 

 

Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs! 
   (Babits Mihály) 

Szent Balázs ünnepe végigkíséri életünket. A torok betegségei 

ellen kérjük segítő közbenjárását. Manapság a torok súlyos 

fizikai betegsége már ritka. Ugyanakkor érdekes párhuzam, 

amire talán ritkán figyelünk, hogy a torok a hangképzés helye. 

Ezzel együtt a kapcsolataink gondozásának is eszköze. Egyre 

jobban oda kell figyelnem arra, hogyan beszélek, miként 

szólok a másik emberhez. Milyen sok bántást tudunk 

közvetíteni a beszédünkkel! Legalább ugyanennyi 

lehetőségünk van az áldásra is. Figyeljük meg tudatosan 

beszédünket! Kihez hogyan szólok? Mi segít, mi akadályoz, 

mi vált ki türelmetlenséget?  

Szent Balázs ünneplése adjon erőt tehát ahhoz, hogy 

beszédünk egyre szebb legyen! Egyre inkább a szeretet 

nyelvén tudjunk szólni! Babits Mihály szavaival kérjük ma is 

bátran szentünket: Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent 

Balázs!  

Fülöp Ákos atya 
forrás: Mária Rádió Magazin 

Ha van hitünk, még a kis dolgoknak is jelentőséget 

tulajdonítunk. A hívők úgy tartják, mindenki fontos, még 

egyetlen ember is képes változásokat hozni, Isten az apró 

dolgokból nagy dolgokat tud létrehozni.  

Egy hetvenöt éves, idős asszony vasárnapi iskolát működtetett 

két mérföldnyire a hegyekben. Egyik vasárnap hatalmas vihar 

kerekedett, és az asszony először úgy gondolta, aznap el sem 

megy, de aztán eszébe ötlött: „Mi lesz, ha valaki mégis 

odamegy, én pedig nem vagyok ott?” Felhúzta esőkabátját, 

kalucsniját, fogta az esernyőjét, és elindult az iskolába a 

hegyek közé. Amikor odaért, egyetlen fiatalembert talált ott, 

vele foglalkozott egész délután. Soha többé nem látta viszont, 

és az idős asszony kudarcnak tartotta vállalkozását. A 

fiatalember még azon a héten jelentkezett a hadseregbe, és pár 

évvel később köszönőlevelet küldött az idős asszonynak, 

amiért azona a viharos vasárnapon vele volt. Ez a fiatalember 

aznap úgy gondolta, megnézi, vajon az idős asszony veszi-e a 

fáradtságot, hogy a viharban is elmenjen tanítani. Miután 

elment, és ugyanolyan alapossággal foglalkozott a 

fiatalemberrel, mintha egy egész csoportot tanított volna, Isten 

megnyerte őt Krisztusnak. Amikor a fiú a kórházban feküdt a 

halálos ágyán, üzent az idős asszonynak, hogy a mennyben 

találkoznak majd. Hát nem csodálatos, hogy az asszonyt nem 

bátortalanította el, hogy csak egy tanítványa volt? Eggyel is 

érdemes foglalkozni!  

         forrás: Hiszek egy Istenben imakönyv 

Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy. 

Istenem, remélek tebenned, 

mert végtelenül hű és irgalmas vagy. 

Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, 

mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy. 

Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, 

hogy bűneimmel megbántottalak. 

Kérlek, bocsáss meg nekem.  

Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm. 

         Xavéri szent Ferenc 

Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.          XI. évf. 5.szám                      2022. február 06 

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

Zsoltár: Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, * magasztallak téged Istenem! 
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Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Hivatali órák:   csütörtök.: 1600 - 1730 óráig 

                            szombat:     900 - 1000 óráig.    

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

Február 7., hétfő: 1800 Tab Február 9., szerda 800 Tab 

Február 11., péntek: 1800 Tab  

Február 13., vasárnap:  

800 Torvaj – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800 

Február 14., hétfő: 1800 Tab Február 16., szerda 800 Tab 

Február 18., péntek: 1800 Tab  

Február 20., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - 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 

Hirdetés Szent Balázs 

A hűség jutalma 


