
(…) Lehet jó szándékkal buzgólkodni egy eszméért, vallásért, 

ideológiáért, lehet értelemmel keresni az igazságot, de mikor a 

végső igazság mint élő személy áll elénk – „Én vagyok az 

igazság” –, világossága a déli verőfényt egyszerre sötétséggé 

változtatja bennünk. 

Meg kell vakulnunk egy időre, mert csak ez gyógyíthat ki 

elvakultságunkból, s adhatja meg, hogy azután újfajta látásra 

nyíljék meg a szemünk. 

(…) Aki valóban Jézus Krisztus fönséges ismeretében ismeri 

meg az embereket, annak számára nincsenek elvetett 

embercsoportok: az embert látja Isten terveiben, és Istent látja 

az emberben. Gondolkodása Isten gondolatainak méreteire 

tágul – így lesz egyetemes, mégsem kozmopolita. 

Imádság: 

Urunk, Jézus Krisztus, akiért, akiben és aki által teremtetett 

minden ember, zsidó és pogány, keresztény és ateista, hálát 

adunk Neked csodálatos művedért, mellyel Saul szemét és 

szívét megvilágosítottad, s őt a népek apostolává rendelve 

mindannyiunk üdvösségének munkálójává tetted. 

Közbenjárására add kegyelmedet, hogy elvakultságainktól 

megszabadulva és Hozzád szívből megtérve alkalmassá 

váljunk az evangélium hirdetésére az emberek között. Amen. 

Barsi Balázs OFM 

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 700 órakor nem lesz szentmise. 

Előre hirdetem, hogy július 14-től július 30-ig szabadságon 

leszek.  

Szentmisék rendje a következőképpen alakul: hétfő kivételével 

hétköznap nem lesznek szentmisék.  

Július 17-én vasárnap: 800 és 1800 órakor Tabon a 

plébániatemplomban Fodor Béla balatonszárszói kisegítő lelkész 

úr tart szentmisét. Lullán 1330 órakor Bálint Gábor 

balatonfenyvesi plébános mond szentmisét. Zalán 1430órakor 

Bálint Gábor balatonfenyvesi plébános mond szentmisét. 

Július 24-én vasárnap: 800 és 1800 órakor Tabon a 

plébániatemplomban, 930órakor a zalai templomban lesz búcsúi 

szentmise, amelyet Fodor Béla atya balatonszárszói kisegítő 

lelkész úr mutat majd be. 

Temetéssel kapcsolatban a következő vasárnapon részletesen 

szólok.  

       Sifter Gergő h.esperes-plébános 

A napokban ünnepelte 106. születésnapját Julia ‘Hurricane’ 

Hawkins, aki a mai napig fut, sőt, számos korosztályos 

világrekordot állított már fel atlétikában. Julia 1916. február 10-én 

született. A Louisiana State University-re járt, ahol megismerte 

Murray Hawkins professzort. 

1941-ben telefonon keresztül házasodtak össze, mert a professzor 

Pearl Harbor-ban szolgált. Julia tanárnőként dolgozott, többek 

között Hondurasban is. Négy gyermekük született, 70 évig éltek 

együtt, a férj 2013-ban, 95 esztendősen bekövetkezett haláláig. 

Az egyik lánya 2016-ban könyvet írt róla, négy gyermeke mellett 

három unokája és két dédunokája vonja körbe a szeretetével. 

Sajnos, egy unokáját már elveszítette.  

Bármilyen nehézségekkel is kellett szembenéznie az életben, a 

derűje nem fakul meg. 

“Nem tudom, miért felejtettek itt, de ha már úgy alakult, hogy 

még élek és ezzel reményt adok a többi embernek, akkor legyen. 

Szeretek futni, nálam ez szenvedély, pedig későn, közel százévesen 

kezdtem, addig kerékpároztam, de abba akartam hagyni. Ekkor 

neveztek be a gyerekeim egy futóversenyre.”  

Juliának a 100 méter a specialitása, 102 évesen 39 másodpercet 

futott, most alig több, mint egy percre van szüksége a sprint táv 

megtételéhez.  

Minden nap edz, de nem feltétlenül fut, inkább gyalogol, amit 

olykor futással told meg, de az igazán gyors lépteit a versenyekre 

tartogatja. 

Imád kertészkedni, a gyönyörű kertjét örömmel gondozza (ezért is 

tűz mindig egy szál virágot a füle mögé verseny közben) - de 

igazából mindent örömmel csinál, nem kétséges, hogy ez az egyik 

titka. 

GONDOLAT: Találd meg a módját, hogyan tudsz az 

egészségedre jobban figyelni, hiszen a testünk a Szentlélek 

temploma. A testünkkel és a lelkünkkel is egyaránt foglalkoznunk 

kell, hogy jól legyünk, jól érezzük magunkat a bőrünkben és 

kiegyensúlyozott életet éljünk, amire leginkább törekszünk. 

     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: Minden föld Istent dicsérje.  

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: 

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 

Július 11., hétfő: 1800 Tab - Július 13., szerda 700 Tab 

Július 15., péntek: nem lesz szentmise Tab 

Július 17.,vasárnap:  

1330 Lulla – 1430 Zala - Tab: 800 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 

Júlia titka 
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