
Május 1-je elsővasárnap, 1700 órától szentségimádást tartunk 

Magyarország, egyházmegyénk, egyházközségünk lelki 

megújulásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért, 

1730 órától májusi litániát imádkozunk, 1800 órakor pedig 

szentmise lesz. 

Május a Szűzanya hónapja, az esti szentmisék előtt 

hétfőn, pénteken és vasárnap 1730 órától májusi litániát 

imádkozunk. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket! 

Hálásan köszönöm meg a hitoktatóknak, a szülőknek 

és minden segítőnknek, hogy az elsőáldozás 

lebonyolításában részt vettek. Köszönöm, hogy tudtak 

még több időt szakítani az idő és örökkévalóság Urának! 

Jó Isten áldása legyen a jutalmuk. 

Május 7-én a 1700 órakor kezdődő szentmise 

keretében szolgáltatja ki a bérmálás szentségét Varga 

László megyéspüspök úr fiataljainknak, erre a 

szentmisére szeretettel várom híveinket is. 

A siófoki Plébánia szervezésében Dr. Csókay András 

idegsebész, agykutató „Nektek szól” című előadását 

hallgathatják meg, a siófoki Kálmán Imre Művelődési 

Központ Színháztermében 2022. május 9-én este 7 órától. A 

belépés ingyenes, - de előzetes regisztrációhoz kötött. 

Regisztrálni a siofok.plebania@gmail.com címen, illetve a +36 

30 010-0769 telefonszámon lehet. 

     Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Egy kis verset súgott nekem 

A szerető szívecském, 

Megtanultam s el is mondom 

Édesanyák ünnepén. 

Reggel imám azzal kezdem, 

Este azzal végzem, 

Az én édes jó anyámat 

Áldd meg s tartsd meg, Isten! 

Isten éltesse az Édesanyákat! 

Olyan kedves ez az ünnep; Elsőáldozás! Az életben most a nagy 

találkozás. Először tér be a szívetekbe az Isten, hogy oda örömet, 

boldogságot vigyen. Nagy szorgalommal, jó és rossz időben 

jártatok tanulni, hogy minden szépen menjen. Fáradságtoknak ma 

van a jutalma, Jézus elégedett, boldog szent mosolya. Mosolyog 

és átölel, "jöjj velem, kistestvér"! 

Boldog, aki ma ebbe a templomba betér. Boldogok a szülők, kik 

örömkönnyet sírnak, boldogok, kik sok szépre, jóra tanítottak. 

Jézus megjutalmaz minden kicsi tettet, amit az Ő nevében, 

szeretetből tettek! Boldogság ragyog fel itt ma minden arcon, ezen 

a rügyfakasztó, szent, kegyelmi tavaszon, Áradjon ma ránk a jó 

Isten áldása, szálljon ránk a béke tartós boldogsága! 

 

„Uram, békét adj szívünknek, békét családunknak, békét 

nemzetünknek, békét a világnak!” 

Két év kényszerszünet után az Utolsó Vacsora Plébánia Tab 

Karitászcsoportja 2022. április 23-án, szombaton, a Karitász nap 

keretén belül ismét játékos túrára invitálta az egyházközségben élőket. 

A rendezvény célja a közösség építése, erősítése. 

Bár a pénteki csapadékos időjárás nem kedvezett a másnapi 

rendezvénynek, így is akadtak elszánt jelentkezők. A szervezők 

alkalmazkodva az időjárási viszonyokhoz, a túrát a település határain 

belül bonyolították le. A csapatok tagjai 6 állomáson próbálhatták ki 

magukat, mely helyszíneken szükség volt az elmére, koncentrációra, 

célzóképességre, némi énekhangra, de még az ízlelőbimbók is kaptak 

feladatot. A túra utolsó megmérettetése során a rímfaragásba is 

belekóstolhattak a résztvevők.  

A nap zárásaként mindenkinek jólesett a kemencében sült 

kenyérlángos és a baráti beszélgetés. 

Ezúton is köszönjük a szervezők munkáját, továbbá Sérsekszőlős 

Önkormányzatának, a Sérsekszőlősért Egyesületnek és a Zsupek 

családnak a támogatást, valamint a résztvevőknek a kitartást! 

           Pulicsné Jani Veronika 

         XI. évf. 17.szám                     2022.  május 1. 

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

Zsoltár: Magasztallak, Uram, * mivel megmentettél engem. 

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: 

Május 2., hétfő: 1800 Tab – Május 4., szerda 800 Tab 

Május 6., péntek: 1800 Tab – Május 7., szombat 1700 Bérmálás 

Május 8., vasárnap:  

800 Bábony – 930 Sérsekszőlős - Tab: 1100 és 1800 

Május 9., hétfő: 1800 Tab – Május 11., szerda 800 Tab 

Május 13., péntek: 1800 Tab 

Május 15., 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: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az adott év. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hirdetés 

Elsőáldozás 

Karitász nap 
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