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

Zsoltár: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban? 

 

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 Vállalkozónál 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 

Egyházi adó befizetése:  
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében. 
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Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Július 21-én, vasárnap van a zalai templom búcsúja. A 

szokott feltételekkel teljes búcsú nyerhető: tiszta lélek, 

szentáldozás, imádság a szentatya szándékára: Hiszekegy, 

Miatyánk, Üdvözlégy Mária, Dicsőség. 

Egyházközségi gyűlést tartottunk, ahol az egyházközségi 

tagokkal megbeszéltük a plébánia és a hozzá tartozó falvakat 

érintő kérdéseket. Mindenhol vannak megoldandó feladatok, 

amelyeket még ebben az évben orvosolni kell. Így a 

Képviselőtestület szándéka szerint minden hónap 2 .vasárnapján, 

(a falvakban pedig értelemszerűen, az adott hónap első 

hétvégéjén, amikor ott szentmise van) minden templomba a 

templomok felújítására, szépítésére, fenntartására gyűjtünk, s erre 

a szándékra adjuk a vasárnapi perselypénzt, templomonként 

elkülönítve. A gyűjtés eredményéről mindig beszámolok a 

gyűjtést követő vasárnapon. Ezen bevételekből remélhetőleg a 

sürgető munkákat el tudjuk végezni.  

A templom szép és ízléses díszítése Isten nagyobb dicsősége 

mellett mindannyiunk lelki gazdagodását is szolgálja, ezért 

tisztelettel kérem, hogy akik a templom díszítéséhez virágot 

tudnak felajánlani, azok hozzák el azt a templomba legkésőbb 

péntek estig, és helyezzék el a templom bejáratához kitett 

kannába, vagy hozzák be a sekrestyébe szentmisék előtt vagy 

után. 

Július 28-án (vasárnap) délelőtt 11 órakor kezdődő 

szentmise keretében Nagy Vendel helynök úr Szántódpusztán 

megáldja a felújított Szent Kristóf kápolnát, majd szentmise 

végén minden járművet egyesével, az utazók védőszentjének 

Szent Kristófnak közbenjárását kérve. Minden érdeklődőt 

szeretettel hívnak és várnak. 

Kérem, hogy akik az Új Ember és a Keresztény Élet újságokat 

előfizették, vigyék el az újságos polcról.  
      Sifter Gergely plébános 

 

Hirdetések 
HHééttffőő (július 22.): Szent Mária Magdolna 

Nagyon szeretett, mert sok bűne megbocsáttatott. Mária 

Magdolna szereti Jézust, bár még nem érti teljesen ki is ő. A 

feltámadottal való találkozása megerősíti őt a szeretetben, és arra 

indítja, hogy elmondja a többieknek is a találkozást. Húsvét 

hajnalán ő lett "az apostolok apostola", mert ő vitte meg nekik a 

feltámadás örömhírét. Erősítsük meg Isten iránti szeretetünket, és 

beszéljünk bátran róla mi is. Mária Magdolna Jézushoz való 

ragaszkodása, Jézus iránti szeretete példa számunkra. Krisztus 

szeretete sürget minket. Válaszolnunk kell erre a szeretetre. 

Szeretetünk válasza a bűnbánat a Szentmise elején.  

Kedd (július 23.):  Szent Brigitta szerzetesnő 

Európa társvédőszentje 

Brigitta a családjáról való gondoskodás mellett egészen Istennek 

szentelte magát. Kérjük Isten kegyelmét, hogy mi is életünk 

példájával tegyünk tanúságot Isten szeretetéről. Szent Brigitta az 

Istenkeresés útján járt. Az aszkézis – a lemondás – gyakorlásával 

adott példát nekünk. Kövessük bűnbánattal, Isten és  

embertársaink iránti szeretettel. 

Szerda (július 24.):  Árpád-házi Szent Kinga szűz és 

szerzetesnő 

Kinga az imádságban, a szegények szolgálatában tűnt ki 

királynéként is, szerzetesként is. Példája nyomán erősödjön 

imaéletünk, és keressük azt a módot, ahogy ma az igazán 

rászorulókat megtalálhatjuk, és őket segíthetjük. 

Csütörtök (július 25.):  Szent Jakab apostol 

Jézus hívására felállt hálójuk javításától, és követte Jézust. (Mt 4, 

21-22) Jézus kedvelt tanítványai közé tartozott testvérével, 

Jánossal. Tanúja volt Jézus főbb csodatetteinek. Mindketten 

hirtelen haragú, indulatos emberek voltak, ezért a "mennydörgés 

fiai" melléknevet kapták. Amikor az egyik szamariai faluban nem 

akarták befogadni Jézust és a tanítványokat, tüzes mennykövet 

kértek volna rájuk. Jézus szelíden intette le őket: "Az Emberfia 

nem azért jött, hogy lelkeket pusztítson, hanem, hogy 

megmentsen." (Lk 9, 56) 

Péntek (július 26.):  Szent Joachim és Szent Anna, a 

Boldogságos Szűz Mária szülei 

Az úgy nevezett Jakab-ősevangélium elbeszéli, hogy mivel nem 

volt gyermekük, egy férfi megakadályozta Anna férjét, Joachimot 

az áldozat bemutatásában. A szégyentől Joachim visszavonult. 

Imával, jótékonykodással, böjttel kérték Istent a gyalázatuk 

elvételére. Sok könny, keserűség és várakozás után született meg 

gyermekük, Mária. A várva várt gyermeket hároméves korában a 

templom szolgálatára ajánlották fel. Szent Joachim tekintélyes, 

idős korban hunyt el, Szent Anna és Szűz Mária karjaiban. Anna a 

hagyomány szerint ismét férjhez ment és további gyermekei is 

születtek. Szent Anna a bányászok, hajósok, anyák, szülő anyák 

védőszentje. Szent Anna Szent Joachimmal együtt a házastársak 

védőszentje és segítője. 

Veszprémben Szent Anna az egyházmegye védőszentje.  

Példája: Az Isten iránti végtelen szeretet adta Máriát és Jézust a 

világnak! 
forrás: internet 

 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 


