
A Lourdes-i kilencedet elkezdtük imádkozni. A lourdes-i 

imádságot hétfőn, pénteken és vasárnap az esti szentmise előtt 

mondjuk 1730 órától. 

Február 27-én, vasárnap országos gyűjtés van a katolikus 

iskolák javára, így adjuk majd perselyadományainkat. 

Március 6-án, vasárnap a szokott miserendtől eltérően, csak 

Tabon lesznek szentmisék 1100 és 1800 órakor. 

Március 6-án, vasárnap Lullán és Zalán nem lesznek 

szentmisék! Kérem, hogy akik miseszándékot jegyeztek elő 

ezekre az alkalmakra, jelentkezzenek a sekrestyében. 

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. 

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 

megszenteljen és gyógyítson minket. Ugye érezted már – amikor 

gyógyulásra volt szükséged – milyen tehetetlen is az ember? 

Kegyelem nélkül az ember olyan elhagyatottnak érzi magát és 

kilátástalannak látja az életét. Amikor pedig megérint a kegyelem, 

kivirul benned az élet és elindulsz a gyógyulás felé. 

GONDOLAT: 

Fontos, hogy akarjunk valamit elérni, akarjunk gyógyulni, 

akarjunk megváltozni. Ha lemondóan beletörődünk a helyzetünkbe, 

akkor a testi-lelki gyötrelmem nem fog a javamra válni, hanem 

 fájdalmasan fogom cipelni. Fedezzem fel, mire akar megtanítani a 

betegségemmel az Úr! Lehet, hogy ezt nem könnyű megtalálni. Sokat 

kell imádkozni érte, ugyanis Jézus is akar velem valamit. Neki is van 

szándéka a bajommal. Ez a két akarat találkozhat, mint az 

evangéliumi vakok esetében. Hitük és vágyuk Jézushoz vitte őket. A 

testi-lelki gyógyulás vágya is Krisztushoz tud engem közelebb vinni. 

Kövessem a vágyaimat, és törekedjek rá, hogy összhangba kerüljenek 

Jézus vágyaival. Jézus soha senkit és semmit sem tart 

megváltoztathatatlannak. Mélységesen tisztel minket, és hiszi, hogy 

mindig tudunk növekedni a szabadságban és a hitben. Az ima segít, 

hogy szabaddá váljunk a bajainktól, megkötöttségeinktől és az Úr 

szeretetének, gyógyító erejének szabadságában éljünk. 

Egyedül és tele félelemmel 

 Uram, tele vagyok félelemmel és egyedül érzem magam – olyan 

egyedül, mint soha korábban. Tudom, hogy mások gondolnak rám, 

örülök, ha valaki meglátogat.  

Mégis: Úgy érzem, egy áthatolhatatlan és láthatatlan fal vesz körül, a 

biztató szavak se jutnak rajta át, még az oly jó szándékú mondatok se 

érnek el a szívemig. Senki sem léphet oda be, ahol én egyedül vagyok 

magammal.  

Egyedül a félelmemmel. Egyedül a fájdalmammal. Egyedül a 

kérdéseimmel és borús gondolataimmal. Uram, az ima is nehéz, az Ég 

is zárva előttem. 

Jézusom, néha rád gondolok, amikor te egyedül voltál, amikor féltél. 

Amikor elhagyottságodban kiáltottál. Ilyenkor tudom: te itt vagy 

velem, és én nem vagyok egyedül. Ahol senki sincs, ott találok rád. 

            forrás: Laudetur – internet 

 

 

 

"Testvéri szeretettel viseljük gondját egymásnak!"  

„A Lourdes-i Szűzanya emléknapja a betegek világnapja, mely napot 

Szent II. János Pál pápa választotta ki. Amikor a betegségről hittel 

gondolkodunk, hamar eljutunk Szűz Máriához, aki közbenjárásával 

csodálatos gyógyulásokat is képes kieszközölni. Eljutunk az isteni 

Gondviselés titkához, mellyel az ember betegsége során óhatatlanul 

szembesül. Ez a nap jó alkalom arra, hogy kiemelt figyelmet 

fordítsunk a betegekre és ápolóikra. Az elmúlt hónapok során 

valamiképpen mindannyian megtapasztaltuk és megtapasztaljuk a 

betegség közelségét. Korábban a betegséget talán öntudatlanul is 

összekötöttük az időskorral és a krónikus betegségekkel, most 

azonban a járvány megtanított arra, hogy a betegség váratlanul is 

utolérhet bennünket, kortól és egészségi állapottól függetlenül. Ez 

ráébreszt saját sérülékenységünkre és a másoktól való függésünkre. 

Teremtményi mivoltunk ezáltal lesz még nyilvánvalóbb, mert 

megtapasztaljuk Istentől való egyértelmű függésünket. Ebben a 

helyzetben a hívő ember erős hittel és bizalommal fordul 

Máriához, aki a kánai menyegzőről szóló evangéliumban mint 

hatékony közbenjáró mutatkozik meg. Sok ember éppen a 

betegségében talál rá, talál vissza Istenhez. Titokzatos dolog a 

betegség. Ha betegek vagyunk, bajban vagyunk, buzgóbban tudunk 

imádkozni. Ez a nap legyen alkalom a köszönetre, a hálaadásra, 

ha betegek voltunk, a gyógyulásért, ha nem voltunk betegek, 

azért, hogy elkerült bennünket a baj."  

Mindannyian botladozó emberek vagyunk, akik lépten-nyomon 

elesünk, hibázunk, újra és újra megbetegszünk testileg és lelkileg is. 

Ezért vágyunk szinte minden nap testi-lelki gyógyulásra, mert tudjuk, 

hogy egészséges testben és egészséges lélekkel jó élni. Egyúttal azt is 

tudjuk, hogy önerőből nem mindig vagyunk képesek gyógyulni. 

Szükségünk van a kegyelemre, Isten kegyelmére! Ha elég erős a 

hitünk, felfedezzük, hogy minden kegyelem az életünkben! 

Prófétai látomásában Ezekiel egy, a templom oldalánál előtörő 

vízforrást szemlélt, amely egyre áradóbb lett, és olyan termékenyítő 

erővel rendelkezett, hogy nyomában mindenütt élet fakadt (vö.: Ez 

47,9). Még a holt tenger is egészséges lesz ettől a víztől, benépesedik 

halakkal, a körülötte lévő pusztát pedig mindenfajta fa borítja. 

A látomás azt a hatékony, termékenyítő és éltető kegyelmet jelképezi, 

mely Krisztus átvert oldalából tör elő, hogy megtisztítson, 

Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.          XI. évf. 7.szám                      2022. február 20. 
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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: 

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

Február 25., péntek: 1800 Tab  

Február 27., vasárnap:  

800 Bábony – 930 Sérsekszőlős - Tab: 1100 és 1800 

Február 28., hétfő: 1800 Tab Március 2., szerda 800 Tab 

Március 4., péntek: 1800 Tab  

Március 6., vasárnap:  

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. 
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