
Uram, Te is tudod, sőt jobban, mint én, hogy minden nap öregszem... 

Ments meg attól a rettenetes szokástól, hogy mindennel és 

mindenkivel kapcsolatban elmondjam a véleményem. 

Szabadíts meg attól a törekvéstől,  

hogy elrendezzem mások ügyeit. 

Tégy meggondolttá és szolgálatkésszé, 

segíts, hogy ne legyek mogorva és akaratos. 

Néha nagyon sajnálom, nem tudom felhasználni  

páratlan tapasztalataimat, de tudod, Uram, szeretném,  

ha maradna néhány barátom. 

Add, hogy ne vesszek el a történeteim ezernyi részletében, 

adj szárnyakat, hogy azonnal a lényegre térhessek. 

Zárd be ajkamat, ha bajaimról és fájdalmaimról kezdek beszélni. 

Ezek egyre többen vannak, és nagyon szívesen elsorolom őket. 

Azt nem merem kérni, hogy adj jobb emlékezőtehetséget, 

de azt igen, hogy tanuljak a csodálatos leckékből, 

ha mások pontosabban emlékeznek valamire, és bizony én tévedek. 

Nem törekszem arra, hogy szent legyek: 

néha olyan nehéz elviselni a szenteket, de tudom, hogy  

egy keserű öregasszony az ördög remekműve! 

Segíts abban, hogy örüljek az életnek, 

hiszen annyi vidám és szórakoztató dolog van a világon. 

Ott is, ahol egyáltalán nem számítunk rá: 

add, hogy képes legyek meglátni a jót. 

És felismerjem másokban a tehetséget, 

noha nem is gyanítottam meglétét. 

Végezetül add kegyelmedet, 

Hogy ki tudjam mondani: Amen. 

    forrás: internet 

Július 3-án, vasárnap országos gyűjtés van, az úgynevezett 

péterfillér-gyűjtés, így adjuk majd adományainkat. 

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. 

Július 4-7-ig éves lelkigyakorlaton veszek részt a Porta Pacis 

lelkigyakorlatos központban Bárdudvarnokon, a papság részére a 

lelkigyakorlatot Varga László megyéspüspök úr tartja. Ezért 

július 6-án, szerdán 7 órakor nem lesz szentmise. 

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.  

www.tabiplebania.hu  

        Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Egy "idős hölgy" elmegy a doktorhoz és így szól: - Doktor úr, van 

egy csomó panaszom, az egyik kezem mind az öt ujjára jut egy. - 

Hadd halljuk, szólt a doktor. - Az egyik ujjam a meghalt férjem, a 

második ujjam a testi panaszaim, a harmadik, hogy már olyan 

kevés dologra vagyok képes, a negyedik, hogy néha olyan 

magányosnak érzem magam, az ötödik, hogy már lassan az összes 

ismerősöm elment. - De mi a helyzet a másik kezével? - Azok 

jelentik életem áldásait - felelte. Az első, hogy van minden nap 

mit ennem. A második, hogy a szép kis házam télen is jó meleg. A 

harmadik, hogy vannak körülöttem segítőkész emberek. A 

negyedik, hogy egy csomó betegség elkerült, ami ebben a korban 

előadódhat. Az ötödik, hogy elég pénzem van, hogy a számláimat 

ki tudjam fizetni. A doktor alaposan megnézi mind a két kezet. 

Az asszony ránéz és így szól: - Ez a két kéz, amelyet meggyötört a 

gyász, amely könnyeket szárított, időnként ökölbe szorult, 

egyúttal az a kéz, amely tudja, hogy mi az élet. És tudja Doktor 

úr, hogy mi történik, amikor ezt a két kezet összeteszem? Amikor 

imádkozom, valami történik a kezemmel. Akkor azok az ujjak, 

amelyek az áldást tartalmazó kézen vannak, belefúródtak a 

szomorúságokat jelentő ujjak közé. És ekkor a nehéz dolgokat 

jelentő ujjak megérintik az áldást jelentő ujjakat. És ekkor az 

történik, hogy az áldások visszatartják a nyomorúságot az 

életemben. Imádságomban Isten elé viszem a bánatomat, majd 

elkezdem számba venni Isten áldásait. Tudja, hálás vagyok azért, 

hogy két kezem van, jól kiegészítik egymást. Segítenek 

egyensúlyban maradni, és így az életem kevésbé feszítő. 

Az orvos egyetértőleg bólint. Majd összekulcsolja az egyik kezén 

levő ujjait a másik kéz ujjaival. És elmerül a gondolataiban. 
          forrás: Laudetur, internet 
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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Te vagy, Uram, Istenem * örökségem és osztályrészem. 

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 27., hétfő: 1800 Tab 

Június 29., szerda 1800 Torvaj Fogadalmi szentmise 

Július 1., péntek: 1800 Tab 

Július 3.,vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800 

Július 4., hétfő: 1800 Tab - Július 6, szerda nem lesz szentmise 

Július 8., péntek: 1800 Tab 

Július .,10 vasárnap:  

800 Torvaj – 930 Megyer - 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 

Panaszok és áldások 

 

 

Egy francia szerzetesnő imája 
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