
A híres szívspecialista orvos komoly műtétre készült. Több kollégája is 

segédkezett neki. Egyikük, aki most műtött együtt először a 

professzorral, csodálkozva látta, hogy az operáció előtt keresztet vet és 

elmélyülten imádkozik. Amikor a szívspecialista befejezte az imát, az 

új kolléga kissé gunyorosan megkérdezte: „Ennyire nem bízol 

magadban, a szaktudásodban, hogy Istenhez kell fordulnod 

kisegítésért? Nem gondoltam volna!” A professzor azonban így 

válaszolt: „Bízom én abban, amit tanultam, amit tudok, de az 

önmagában még kevés. Annyi, de annyi váratlan dolog jöhet közbe és 

jött is már közbe, amit nem én okozok, nem én irányítok. Éppen ezért 

operáció alatt annyira közel érzem magam Istenhez, hogy soha nem 

tudom, hol végződik az én szaktudásom és hol kezdődik az Isten 

működése.”              forrás: internet 

Június Jézus Szentséges Szívének hónapja, pénteken 1730 

órától Jézus Szíve litániát imádkozunk. 

Hálásan köszönöm mindazok munkáját, akik a 

plébániatemplom búcsújának szervezésében kivették a 

részüket. A Jó Isten fizessen vissza mindenért százszorosan. 

Június 29-én, szerdán Szent Péter és Pál apostolok főünnepén 

Tabon a plébániatemplomban 700 órakor nem lesz szentmise. A 

torvaji templomban 1800 órai kezdettel megtartjuk a fogadalmi 

szentmisét, melyet Tomanek Péter püspöki irodaigazgató 

mutat be. Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket! 

Az esztendő fele eltelt, ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek 

eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével. 

Ennek összege 5000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a szentmisék 

előtt és után a sekrestyében, a plébánián hivatali időben, 

valamint az CIB Bankban a Plébánia folyószámlájára (név és 

cím megadásával), amely megtalálható a plébánia honlapján is.  
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Két lovag sokszor kockáztatta életét a jó és az igaz mellett, és nem 

egyszer súlyos sebesüléseket is szereztek. Már évtizedek óta élték 

így fáradságos, áldozatkész életüket. Egy szép estén, amikor a 

lemenő napot bámulva épp együtt voltak, egyikük így szólt:   

- Már csak egy dolgot szeretnék véghezvinni hátralévő 

napjaimban.   

- Mi volna az? – kérdezte a másik.   

- Fel akarok menni arra a hegyre, amelyen az Isten lakik, hogy 

beszéljek vele!   

- Ugyan minek?  

- Meg akarom kérdezni tőle, hogy miért rak olyan sok súlyos 

terhet a vállunkra egész életünkön át, és miért kíván mindig többet 

és többet az embertől, ahelyett, hogy könnyítene a terheinken - 

válaszolta keserűen az első lovag.  

- Veled tartok, bár én azt gondolom, Isten tudja, hogy mit és miért 

csinál.   

El is indultak. Hosszú és nehéz út volt, mire elvergődtek az Isten 

hegyéig. Fáradtan, kimerülten nekiindultak a kaptatónak. Egyszer 

csak Isten hangja hallatszott a hegy csúcsát beburkoló felhőből: 

„Ha fel akartok jönni ide hozzám, akkor hozzatok magatokkal 

minden követ, amit az ösvényen találtok!”  

- Látod!? - háborgott az első lovag – mindig ugyanaz a nóta vége! 

Miután nagy nehezen elvonszoltuk magunkat idáig, Isten rátesz 

még egy lapáttal! Nekem elegem van!   

Ezzel sarkon fordult és lement a hegyről. A másik lovag azonban 

tette, amit Isten parancsolt: felszedte a köveket, s a hátán lévő 

zsákba gyűjtötte. A zsák mind nehezebb és nehezebb lett, szinte 

elviselhetetlenül nyomta, törte a lovag vállát. Sok időbe telt, amíg 

nagy gyötrelem közepette felért a hegyre. Amikor azonban a 

hegycsúcson a hajnal első napsugarainak fényében kiöntötte a 

köveket a zsákjából, azok csodálatos, szikrázó fénnyel ragyogtak 

fel: mind-mind felbecsülhetetlen értékű, csillogó gyémánttá 

változtak.  

GONDOLAT:  

Az üdvösség, az örök boldogság nem „egyencsomag”, vagyis nem 

tökéletesen egyforma minden ember számára. A lényege persze 

ugyanaz: az Isten- és emberszeretet maradéktalan megélése. Ezt 

azonban mindenkinek a saját életkörülményei közepette kell 

megtennie, a saját küldetését beteljesítve.   
            forrás: Laudetur, internet 

Aquinói Szent Tamás HIMNUSZA AZ 

OLTÁRISZENTSÉGRŐL /részlet/ 

Zengjed, nyelv, a dicsőséges 

test titkát s a drága vért 

melyet hullatván értékes 

váltságúl az emberért 

a föld ura, a felséges 

méh gyümölcse nem kimélt. 

  

Egünk küldte, s nekünk szülte 

tiszta szűz, szeplőtelen. 

Köztünk élt és hinté földre 

az Igét, mely jót terem; 

s csodás szertartással ülte 

bucsuestjét idelenn. 

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

Zsoltár: Pap vagy te mindörökké, * Melkizedek rendje szerint. 

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 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 

Június 27., hétfő: 1800 Tab – Június 29., szerda 1800 Torvaj 

Július 1., péntek: 1800 Tab 

Július 3.,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 

Az örök boldogság nem „egyencsomag” 

 

 

Hol kezdődik Isten…? 

 

http://www.tabiplebania.hu/

