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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- 84/ 321- 808 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 

Hivatali órák: csütörtök: 16- 17
30

 

                         szombat:      9- 10 

Keresztelés:     szombat:  10 óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalatnál megtalálható). 

 Szentmisék rendje: 

Hétfő:         Tab   18 óra 

Kedd:         Tab    18 óra 

Szerda:       Tab      7 óra 

Csütörtök:  Tab    18 óra 

Péntek:       Tab    18 óra 

Szombat:    Tab      7 óra 

                     Bábony vagy Megyer       18 óra 

Vasárnap:   Lulla vagy Sérsekszőlős:     8 óra 

                     Tab:                                ½ 10 óra és 18 óra 

                     Torvaj vagy Zala:               11 óra 
Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:        

06- 84- 310- 484 (Siófok)    06- 82- 512- 394 (Kaposvár) 

                                              06- 82- 318- 915 (Kaposvár) 

Egyházi adó befizetése:  
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében. 

Egyházközségi képviselőtestületi gyűlés: 

Tab – 2013. július 12. 18
30

  (mise után) 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab 

8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808 

www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Krisztusban Kedves Testvérek! 

Az Isten küld, testvéreim tinéktek,  

hogy sugarai eleven tüzét,  

amik Arcáról a szívembe égtek,  

sugározzam csendesen szerteszét  

a testvéreknek, kik az éjben járnak. 

Az Isten küldött, szentjánosbogárnak. 

Félelem és aggodalom van bennem a rám bízott feladat súlya 

és felelőssége miatt, de mint az Úr szőlőjének egyszerű és 

alázatos szolgája, szeretnék veletek és értetek dolgozni, kérve 

Istent és az ő legszentebb Édesanyját, a Boldogságos Szűz Máriát, 

hogy legyen velem, velünk szolgálatom idején. 

Úgy gondolom, ha valaki új helyre kerül, illik bemutatkoznia. 

Mindnyájatok előtt ismert, hogy Püspök atya július 1-jei hatállyal 

kinevezett Tab város és a hozzá tartozó községek plébániai 

kormányzójává, s ezzel egyidejűleg a Katolikus Iskola 

felügyeletét bízta rám. 

Nem kis félelemmel és aggodalommal tekintek új feladatom 

elé, mégis reménykedve, mert az Istent szeretőknek minden a 

javukra válik. Amit önéletrajzszerűen el tudok mondani 

magamról: Nem messziről, Balatonberényből származom. 

Kiskoromtól fogva vallásos nevelésben részesültem szüleim és 

nagyszüleim által. Családunktól soha sem állt távol a vallás, 

hiszen édesapám testvére kántor volt hosszú éveken keresztül 

községünkben, nagymamám testvére pedig irgalmas nővér volt. 

Kezdetben, mint minden fiatal, én is éltem a magam életét. Az 

általános iskola után vendéglátóipari szakközépiskolában 

érettségiztem és technikusi vizsgát szereztem, majd innen egy 

furcsa csavarral Isten magával ragadott. Először kántorként 

tevékenykedtem szülőfalumban és a környező községekben. 

2000-ben éreztem azt, hogy nekem nem onnan „felülről az 

orgonától” kell Isten dicsőségét zengeni, hanem az Úr oltárától 

kell hirdetnem a szeretetet, Isten igéjét, Jézus Krisztust magát. 

Ezen elhatározásom 2002-ben érett meg bennem végleg. 

Jelentkeztem Balás Béla püspök atyánál, aki felvett az 

egyházmegyéjében tanuló kispapjai közé. Elkezdődött egy hosszú, 

de sikeres, néha buktatókkal teli készületi idő a papság felé vezető 

úton. Ennek első termése 2007. december 15-én érett be, amikor 

is diakónussá szentelt a főpásztor. Gyakorlati évemet a pappá 

szentelésig Siófokon és itt Tabon töltöttem. Nagy szeretettel 

emlékezem vissza ezekre a hónapokra, ami maradandó 

élményeket és sok-sok lelki élményt jelentett számomra. 

Elérkezett a várva várt pillanat. 2008. június 27-én végérvényesen 

elköteleztem magam az Úr szőlőjébe egy életre, amikor is pappá 

szenteltek. A szentelést követő ebéden megkaptam Marcaliba, az 

első szolgálati helyemre szóló kinevezésem, majd a Püspök atya 

rendelkezését elfogadva kerültem káplánnak a nagykanizsai Jézus 

Szíve Plébániára. Nagy öröm volt számomra, hogy egy olyan 

plébános mellé kerültem, aki által a nagykanizsai egyházközség 

él, és jó volt látni a sok segítő embert, akik kivették részüket a 

munkából. 

Mostani kinevezésemet, mint az eddigieket is szolgálatnak 

Bemutatkozik az új tabi plébános 
tekintem. Márai Sándorral együtt vallom: „az életnek értéket csak 

a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk. 

Ember vagy, tehát ember módra az emberek között kell élned. 

Ember módra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden cselekedeted 

és szavad mélyén az a szándék van: nem ártani az embereknek. 

Néha csak azzal, hogy nem hallgatunk el tényeket, néha csak 

azzal, nem adok igazat, ha mindenki kiabál, igen, igen. A halálos 

ágyunkon csak akkor pihenhetünk nyugodtan, ha minden nap, 

minden öntudatunkkal az igazságot szolgáljuk.” 

Ezt a Jézus Krisztustól kapott örök igazságot szeretném 

közvetíteni és szolgálni mindnyájatoknak. De amint Jézus 

Krisztus nem volt magára hagyatva munkája közben, mert voltak 

tanítványai, így számítok én is rátok. Számítok a közösség minden 

tagjára, a polgármesterre, az önkormányzati képviselőkre, az 

egyházközség elnökére, az egyházközségi tagokra, a templomban 

szolgálatot teljesítőkre, a kántorra, sekrestyésre, felolvasókra, 

ministránsokra, a harangozóra, a takarítókra, a gondnokra. 

Számítok a rózsafüzér tagjaira, a Katolikus Iskolára és az 

Önkormányzattal való szoros együttműködésre.  

Szükségem van gyengeségem tudatában mindannyitok 

segítségére és támogatására, mert ha a pásztor és a nyáj egyet 

akar, akkor azon az Isten áldása van. Így legyen ez Tabon és a 

hozzá tartozó községekben. Mindszenty bíboros mondásának 

szellemében szeretnék munkálkodni, amely így hangzik: „a fényt 

soha ne mondd árnyéknak, az árnyékot fénynek, a jót rossznak és 

a rosszat jónak.”  

Eddig így cselekedtem, s Isten segítségével ezután is ezt 

teszem. 
Sifter Gergely 

plébániai kormányzó 

 

 


