
rá okom. 

38. Megajándékoztam magam egy kis építő csönddel – pedig 

jobban vágytam a mindent elnyomó zajra. 

39. Komolyabb adománnyal támogattam egy nemes ügyet – 

mert tudom, ők jobban rászorulnak. 

40. Munkába menet munkatársamért imádkoztam – mert már 

napok óta csak elmegyünk egymás mellett. 

+ Joker: nem is gondoltam volna, hogy lelki javamra válik. Sok 

örömet hozzá!  
               forrás: Laudetur, internet 

 

„A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly és 

nem marja rozsda, s ahol nem törnek be és nem lopják el 

a tolvajok!” (Mt 6,20) Igen ám, de hogyan? Egészen konkrét 

kihívásokat tartalmaz az alábbi „pipalista”, amely segíthet 

követni a negyven nap során teljesített vállalásokat. 

Ha sikerül megvalósítani, az önmagadra és kapcsolataidra 

nézve is gyümölcsöző lesz! 

1. Nem vettem meg – bár nagyon tetszett, de nincs most 

szükségem rá. 

2. Nem mondtam ki – bár igazam volt, de nem vált volna 

épülésre.  

3. Elmondtam érte egy imát – bár ő nem szólt hozzám szépen. 

4. Adományt adtam neki – bár nem biztos, hogy jól használja 

fel. 

5. Nem ettem meg – bár jól esett volna. 

6. Gyalogoltam – bár kocsival is mehettem volna. 

7. Nem kapcsoltam be – bár nagyon szerettem volna megnézi. 

8. Elmentem egy szertartásra – bár lustálkodhattam is volna. 

9. Szentírást olvastam – közösségi oldalak helyett. 

10. Megtettem – bár nem az én dolgom lett volna. 

11. Megöleltem – bár lett volna okom veszekedni is vele. 

12. Megbocsátottam neki – anélkül, hogy kérte volna. 

13. Megleptem egy aprósággal – bár elfelejtett ma valamit, 

ami fontos lett volna. 

14. Elfogadtam a véleményét – pedig én teljesen mást 

gondolok erről. 

15. Meglátogattam – pedig elfoglalt voltam, de neki ez jólesett. 

16. Vizet ittam – pedig mást is ihattam volna. 

17. Végighallgattam – bár nem volt kedvem hozzá. 

18. Felhívtam – pedig ő nem hívott már hetek óta. 

19. Adtam neki még egy esélyt – pedig már sokat eljátszott. 

20. Megvigasztaltam – bár nekem is vigaszra lett volna 

szükségem. 

21. Békejobbot nyújtottam – pedig neki kellett volna. 

22. Elvállaltam – pedig más is megtehette volna. 

23. Nem mondtam el egy pletykát – pedig a barátaimmal jól 

kibeszélhettük volna. 

24. Megköszöntem – pedig nem szépen szólt hozzám. 

25. Hálát adtam – pedig abban a pillanatban nem esett jól, amit 

kaptam. 

26. Jót mondtam róla – pedig ő nem így tett legutóbb. 

27. Odaadtam – pedig magamnak szerettem volna. 

28. Nem tettem meg – pedig nagyon akartam, de tudtam, nem 

származik belőle jó. 

29. Végre megtettem – pedig sokáig halogattam. 

30. A mai böjtöt érte ajánlottam fel – mert sok a bajom vele. 

31. Végre meggyóntam – pedig sokáig halogattam. 

32. Részt vettem egy nagyböjti szertartáson – pedig hosszúnak 

gondoltam. 

33. Elhunytjaimért imádkoztam – mert már rég nem 

gondoltam rájuk. 

34. Időben kikapcsoltam – mert tudom, nem vált volna 

épülésemre. 

35. Lelki olvasmányt olvastam – bár kedvenc regényemet is 

elővehettem volna. 

36. Kedves voltam hozzá – bár nem volt jókedvem. 

37. Nem panaszkodtam neki – pedig ma különösen lett volna 

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. 

Az újság előfizetések ára 2022-ben a következők: Az Új Ember 

újság ára 15.000 Ft/év és az Adoremus 11.000 Ft/év. Kérem, 

akiknek jár, az éves díjat fizessék be március 13-ig, vasárnapig a 

sekrestyében. 

Március 20-tól április 3-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 Lullán március 31-én, csütörtökön 1630-

tól gyóntatás, majd 1700 órakor szentmise, Zalán 1745-től 

gyóntatás és szentmise lesz, húsvétra készülve. A többi faluban a 

szentmisék előtt lesz alkalom a szentgyónások elvégzésére. 

       Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.          XI. évf. 10.szám                      2022. március 13. 

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

Zsoltár: Az Úr az én világosságom, * és ő az én üdvösségem. 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06-30/785-1060 

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: 

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

Március 18., péntek: 1715 Keresztút - 1800 Tab szentmise 

Március 20., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800 

Március 21., hétfő: 1800 Tab Március 23., szerda 800 Tab 

Március 25., péntek: 1715 Keresztút - 1800 Tab szentmise 

Március 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: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az adott év. 

 

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Nagyböjti kincsgyűjtés 

Hirdetés 


