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

Zsoltár: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökségül választott 

magának. 

 

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. 

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 

Lullán, Torvajon, és Tabon ezen a vasárnapon templomunk 

felújítására gyűjtünk. Isten fizesse meg jó szándékú 

adományaikat. 

Augusztus 18-án tartjuk a torvaji templom búcsúját 

délelőtt 11 órakor, amelyre szeretettel hívom és várom a 

Testvéreket! A szokott feltételekkel teljes búcsú nyerhető. Zalán 

nem lesz vasárnap szentmise. 

Többen jelezték, hogy nagyobb összeggel is hozzájárulnának a 

munkálatainkhoz, amelyet a plébánián hivatali időben köszönettel 

elfogadunk.  

Csütörtökön, augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételének 

főünnepe lesz, ismert nevén NAGYBOLDOGASSZONY napja. 

Parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel bűn terhe alatt 

kötelező. Egyetlen olyan parancsolt ünnepünk, amely nem 

munkaszüneti napra esik. Most kell megmutatnunk, mennyire 

vagyunk katolikusok. Úgy intézzük dolgainkat, hogy a munka 

mellett is családunk minden tagja részt tudjon venni 

szentmisén!  

Csütörtökön az esti szentmise után (Tab) rendkívüli 

képviselőtestületi ülést tartunk itt a templomban. A 

képviselőtestületi tagok pontos megjelenésére feltétlen számítok. 

Somogytúron a Móricz Zsigmond Művelődési Központban 

2013. augusztus 17-én délután 5 órakor Antonio CALDARA: 

Szent István, Magyarország első királya című oratóriumot 

hallgathatják meg az érdeklődők. A hangverseny előtt 14 - 16 

óráig tárlatvezetés a Kunffy Lajos Emlékmúzeumban. 

Augusztus 14-én, szerdán 20
00

 órakor virrasztást tartunk 

tabi templomunkban hazánkért. Szentségkitétel 20 órakor lesz, 

éjfélkor szentségi áldással Szentségeltétel. Szeretettel hívunk és 

várunk mindenkit, nem csak a Rózsafüzér Társulat tagjait. 

        Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 
KKeedddd    ((aauugguusszzttuuss  1133..))                    BBoollddoogg  XXII..  IInnccee  ppááppaa  

Szerda (augusztus 14.)                 Szent Maximilián Kolbe  

         áldozópap és vértanú 

Csütörtök (augusztus 15.)           Szűz Mária Menybevételének   

                                                     főünnepe (Nagyboldogasszony) 

Ezen az ünnepen az Egyház Máriának a mennyországba történt 

csodálatos és diadalmas testi felvételét ünnepli. 

Máriának sem kora, sem halálának ideje, vagy helye nem 

határozható meg. A legvalószínűbb vélemény szerint 

Jeruzsálemben, még az apostolok elszéledése előtt halt meg. A 

szakadatlan, ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a 

Megváltó, édesanyjának, Máriának a holttestét nem engedte át a 

földi enyészetbe, hanem röviddel halála után feltámasztotta és 

magához emelte a mennyei dicsőségbe. Ezt a népi jámborságban 

is évszázadokon át öröklődő nézetet XII. Piusz pápa a "Fulgens 

Corona" kezdetű bullájában dogmai rangra emelte 1951-ben. 

Az ünnepet Székesfehérvárott első szent királyunk is megülte. A 

"Napba öltözött Asszony" nagy jeléről Gellért beszélt István és 

udvara előtt. Az Árpád-ház, Árpád megkeresztelkedett hada, 

nemzetsége így Nagyboldogasszony oltalmába ajánlotta magát, az 

országot. Saját uraságát, uralmát és a királyságot a Szűzanya 

szimbolikus tulajdonának, Mária örökségének érezte, vallotta. 

Régen Mária elszenderedése, vagy nyugalma jelezte a 

naptárakban az Isten anyjának halálát. 

Gondolat: Boldogasszony, édes, Hozzád esd ma néped: 

Veszni indult lelkét, Hogy Te mentenéd meg, Édes Szűzanyánk!  

 Szombat (augusztus 17.):        A Kaposvári Székesegyház 

                                                   felszentelésének az ünnepe 

 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 

Dél van. A templom nyitva áll. Belépek. 

Jézus anyja, nem azért jöttem, hogy kérjek. 

Nincs miért könyörögjek, vagy amit felajánljak neked.  

Csak azért jöttem, Szűzanya, hogy nézzelek. 

Hogy nézzelek, sírjak a boldogságtól, 

 tudjam, hogy a fiad vagyok és itt vigyázol. 

Csak egy pillanatra, amikor minden elakad, délben! 

veled legyek, Mária, ott, ahol te vagy. 

Semmit ne szóljak, arcodon merengvén 

hagyjam, hadd énekeljen szívem a maga nyelvén. 

Semmit sem szólni, mert a szív  

túlságosan tele már, 

ahogy kedvét tölti és váratlanul felcsendíti  

énekét a rigómadár. 

mert dél van s mert híveid e napon ma itt lehetnek, 

és mert te mindörökre itt vagy, 

egyszerűen, mert te vagy, Mária 

egyszerűen, mert dicsérhetjük létedet, 

Jézus Krisztus anyja, legyen hála neked! 

 

Isten sokféleképpen válthatta volna meg az emberiséget. A sok 

lehetőség közül a Szűzanya közreműködését választotta. 

      forrás: Beszélgetés a Mesterrel 

Paul Claudel 


