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

Zsoltár: Te lettél, Uram, menedékünk, * nemzedékről nemzedékre. 

 

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     8 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 

Szeptember 8-án Lullán és Megyeren a templomaink 

felújítására gyűjtünk. A megyeri templom búcsúja délelőtt 11 

órakor lesz, a szokott feltételekkel teljes búcsú nyerhető. Isten 

fizesse meg a templom felújítására szánt jó szándékú 

adományaikat, amelyet az egyházközség nevében hálásan 

köszönök. 

Ezen a vasárnapon Tabon, a templom felújítására gyűjtünk, 

amelyet előre is hálás szívvel köszönök. 

Szeptember 9-től megváltozik a szentmise rendje szerdán, 

reggel 7 óra helyett 8 órakor kezdődik majd ezentúl. 

Beneveztünk egy országos programba. Ez a Nyitott 

Templomok Éjszakája, amely szeptember 14-én este 8 órakor 

kezdődik templomunkban is. Kérem a testvéreket, hogy a 9 

órakor kezdődő előadásra töltsük meg a templomot, megtisztelve 

az előadót, aki 40 kötet szerzője, és Miskolcról érkezik hozzánk. 

Dobos Marianne A történelemben jelenlévő Isten, a 

pápaválasztásról és a pápaság XX. századi történetéről címmel 

tart színvonalas előadást. 

Zarándoklatot szervezünk a HIT ÉVÉBEN, október 19-én, 

Bakonybél – Pápakovácsi – Farkasgyepű - Bakonyjákó 

útvonalon. A zarándoklatra jelentkezni a falukban az 

egyházközségi képviselőnél, Tabon pedig nálam lehet. Az utazás 

költsége 4000 Ft, amely tartalmazza a belépőjegyek árát is. Csak 

az számít a zarándoklatra jelentkezettnek, aki a teljes összeget 

befizette szeptember 30-ig. A részletes program a hirdetőtáblán 

és a plébánia honlapján  www.tabiplebania.hu is megtalálható. 

A jövő héttől megkezdődik az önkormányzati iskolákban is a 

hitoktatás. Köszönöm a hitoktatóink, Nyulné Németh Erika 

(katolikus iskola), Csirke Erika és Vajdáné Tóka-Farkas 

Ildikó együttműködését, akik segítségemre lesznek az új 

tanévben.  
  Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

CCssüüttöörrttöökk (szeptember 12.): Szűz Mária szent neve 

Péntek (szeptember 13.):  Aranyszájú Szent János 

 püspök és egyháztanító 

Szombat (szeptember 14.):  Szent Kereszt  

felmagasztalása ünnep 

A keresztényüldözések idején eltűnt Szent Keresztet 

megtalálták a keresztrefeszítés helyéhez közel. 335. szept. 14-én itt 

bazilikaszentelés volt a Szentsírnál. Felmagasztalták a világ előtt  

gyalázott, de a keresztények számára a megváltást jelentő keresztet. 

Csodálatos szekrényben őrizték, gazdagon díszítették. 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 

A gyermeki kapcsolat Istennel nem olyan, mint egy kincs, amit 

életünk egyik sarkában őrizgetünk, hanem növelni kell.  

Minden nap táplálnunk kell Isten Szavának meghallgatásával, 

imával, a szentségekhez járulással, különös tekintettel a bűnbánat és 

az Eucharisztia szentségére, valamint a karitatív cselekedetekre. 

Útmutató Ferenc pápától 

http://www.tabiplebania.hu/

