
Uram, Te megáldod azokat, akik Téged áldanak, 

és megszenteled azokat, akik Benned bíznak. 

Bizalommal fordulok Hozzád, szükségemben, bajomban, 

töprengéseim közepette. 

Ajándékozz békét, gyógyulást, nekem, szeretteimnek, 

minden embernek, aki számít rám. 

Add, hogy megtapasztalhassam: 

minden jó adomány és minden tökéletes 

 ajándék felölről száll alá Tőled,  

Atya, Fiú, és Szentlélek! 

Ámen. 
forrás:Pannonhalmi Bencések 

Június Jézus Szentséges Szívének hónapja, pénteken 1730 órától 

Jézus Szíve litániát imádkozunk. 

Június 15-től a szerda reggeli szentmisék az új tanév kezdetéig 

reggel 700 órakor kezdődnek. 

Június 19-én Úrnapja, a plébániatemplom búcsújának ünnepe. 

Szentmise csak Tabon lesz 1000 órakor és 1800 órakor. A 

délelőtti szentmise után megtartjuk a szokásos úrnapi körmenetet. 

Elsőáldozó ruhában várom az idén elsőáldozott gyerekeket, 

valamint hitoktatóimat 915 órára, hogy a mise előtt tudjunk 

még próbálni. Kérem, hogy virágszirmokat kis kosárban 

hozzanak magukkal, amelyet majd az Oltáriszentség előtt 

hintenek! 

Előre hirdetem, hogy június 29-én, szerdán 18 órakor Szent Péter 

és Szent Pál ünnepén a torvaji templomban fogadalmi szentmise 

lesz, amelyet Tomanek Péter püspöki irodaigazgató mutat be. 

Szeretettel hívjuk és várjuk a híveket! 

       Sifter Gergő h. esperes-plébános 

A világ káoszában megmentőket várunk. Messiásokat. Kik újra 

eljönnek, és igazságot tesznek. Tanúbizonyságot az isteni rend 

mellett. S miközben megmentőket várunk, kifelé tekingetünk. S 

ha Messiásunk nem látjuk, hát másokat figyelünk. S ítélkezünk. 

Címkéket ragasztunk. Jobbra és balra. Felosztjuk a világot jóra 

és rosszra. 

A felszínt nézzük. Mélyebbre nem megyünk. Hisz a mélységben 

visszatükröződik a mi valódi jellemünk. Érezni már rég nem 

akarunk. Túldíszletezett álarcosbál lett a biztonságot adó 

otthonunk. Pedig most kéne mélyre menni. Önmagunkat 

megmenteni. S nem bűnbakokat keresve, másokat felelőssé téve, 

erkölcsi fölényben égve, tiporva-taposva akarni győzni. 

Vastapssal és maró gúnnyal a szív hamis útjait hirdetni. 

Ideológiák és vallások mögé bújva fennhangon hirdetni: igazak 

vagyunk. Most kéne mélyre menni. Most csak önmagunkat 

kellene újból szeretni. Most csak a szívünket kellene az életbe újra 

visszahozni. S újra gondolni: mi is az élet. Mit jelent igaznak, 

hűnek, jónak lenni, s valódi jót adni önmagunknak és az egész 

világmindenségnek. 

Most kellene kicsit gondolkodni, hogyan szól a Tízparancsolat, 

mit is jelent nem hazudni, és mások becsületében kárt nem 

tenni… Most kellene újra a szívünkben lenni, s nem hamis 

bálványokat imádva, azokat önmagunk felé helyezve, életünket 

újra az Istennek ajánlani. 

S talán itt az idő, hogy őszinték legyünk. Milyen is a mi 

Istenünk? Ő a béke, a kegyelem, a szeretet és az igazság. A 

tisztességes szó, a kedvesség, a megértés, a teljes bizonyosság. 

S talán arra is itt az idő, hogy végre a szívünkben hűek legyünk 

hozzá. S ne nézzünk félre, csak azért, mert érdekünk valami, s 

újra képviseljük az Ő útját! Ne lopj és ne hazudj! Ne bántsd 

felebarátod! 

Itt az idő, hogy valóban szívünkben hűek legyünk hozzá. Mert az 

Ő útjai a világmindenség összes létezőjének javát szolgálják! 

S ha nem megy, legalább ne játsszuk azt el, hogy mi hozzá hűek 

vagyunk! Mert bár szabad akaratot adott, eljön egy pont, ahol nem 

lehet tovább hazudni. Ahol az igazság csarnokában állva kell a 

Lelkek tükrébe belenézve szembesülni azzal – mit tettünk, s 

milyen szándékkal. 

Mert mind megmérettetünk, és bár kegyelmes a mi Istenünk, a 

lélek tükrei nem hazudnak, s mindig pontos ítéletet hoznak. 

Most van itt az idő, hogy megértsük, mert még nem késő: 

nincsenek oldalak. S most még lehet választani, az isteni EGY, 

IGAZ utat. 

Mert az Istent nem attól hordjuk a szívünkben, hogy címkék 

mögé bújunk, vagy templomba járunk. A szív mérettetik meg, és 

az abban létező önmagunk és mások felé tanúsított könyörület és 

szeretet. 

Most kell, hogy megmentsd Önmagad!  

Hogy szívből válaszd a Jézusi utat.  

S csak azt add másoknak, amit  

magadnak is adnál! Mert ettől  

válhat újra békés hellyé a világ. 

 

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

Zsoltár: Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon! 

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: 

Június 13., hétfő: 1800 Tab – Június 15., szerda 700 Tab 

Június 17., péntek: 1800 Tab 

Június 19.,Úrnapja:  

Tab: 1100 és 1800 

Június 20., hétfő: 1800 Tab - Június 22, szerda 700 Tab 

Június 24., péntek: 1800 Tab 

Június 26., 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 

Hirdetés A Jézusi út… 
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