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

Zsoltár: Felkelek és útnak indulok, * Atyám házába térek. 

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. 

Imacsoport: szeptember 17., kedd 1830 

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 

Isten fizesse meg a templom felújítására szánt jó szándékú 

adományaikat, amelyet az egyházközség nevében hálásan 

köszönök. 

Köszönöm mindazok munkáját, akik a Nyitott templomok 

éjszakája elnevezésű programunkon részt vettek. A Jó Isten 

fizessen meg mindenkinek, aki a legkisebbet is tette, bízom benne, 

hogy mindegyikünk lelki megerősödését és a közösség építését 

szolgálta.  

Előre hirdetem, hogy az idei évben felszentelésének 40. 

évfordulóját ünnepli a sérsekszőlősi templom. Erről a kerek 

évfordulóról szeretnénk méltó módon megemlékezni. Az ünnepi 

szentmise október 12-én 14 órakor lesz, majd a közös 

megemlékezést a kultúrházban folytatjuk a szentmise után. 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. 

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.  

Az Új Ember és a Keresztény Élet újságokat vigyék el az 

újságos polcról. 
  Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 
HHééttffőőnn (szeptember 16.):  Szent Kornél pápa és Szent 

         Ciprián püspök és vértanú 

Péntek (szeptember 20.)  Kim Taegon Szent András 

áldozópap, Csong Haszang Szent Pál és társaik, koreai vértanúk  

Szombat (szeptember 21.):    Szent Máté apostol és evangélista 

SZENT MÁTÉ életéről, fiatalkoráról, családjáról nagyon 

keveset tudunk. Gazdag vámos volt, amikor Jézus meghívta, a 

héber Lévi nevet használta, Kafarnaumban lakott. Valószínűleg a 

jómód mellett művelt lehetett, hiszen nagyon jól beszélt görögül 

is. Foglalkozása nem tette rokonszenvessé honfitársai szemében, a 

vámosok nem csak a kiszipolyozó, sokszor hatalmával visszaélő 

adóbehajtó embertípusát, de az elnyomó római zsarnokság 

hazaáruló képviselőjét is megszemélyesítették. Sok volt a 

vámosok között a nyereséget hajszoló, lelkiismeretlen ember. 

 Jézus talán már korábban megismerte, nem kételkedett jó 

szándékában és becsületességében, ezért előítélet nélkül hívta meg 

tanítványnak Lévit, aki aztán készségesen áll fel azonnal a 

pénzváltó asztaltól, és a nagy megtiszteltetés örömére meghívta 

házába vendégségre az Urat. A farizeusok és írástudók közt nagy 

megrökönyödést okozott ez a vendégeskedés, meg is jegyezték, 

hogy illetlen dolog a bűnösök közé vegyülni. Jézus azonban 

határozottan megvédte vendéglátóját. Az orvos is a betegek 

számára szükséges, tanította. Ő a bűnösöket hívja, nem az 

igazakat. (Mk 2,13-17) Talán még a Máté nevet is az Úr adta 

Lévinek, ezzel is jelezve, mekkora ajándék Jézus tanítványának 

lenni. A tizenkét apostol közé került Máté alázatosan, nagy-nagy 

örömmel követte Mesterét mindenhova. Krisztus feltámadása után 

ő is Galileában várta az Urat, ott volt a hegyen, amikor Jézus 

minden nép tanítására küldte őket  

Pünkösd után először Galileában tanította honfitársait és 

nagyon példamutató, böjtölő életet élt. Később az apostolok az 

üldözések hatására elszéledtek a szomszédos vagy távolabbi 

tartományokban. Máté is a pogány népek közt hirdette az 

evangéliumot. A hagyomány szerint Etiópiában, Perzsiában, talán 

még Macedóniában is térített. 

Evangéliumát a zsidó honfitársai számára írta anyanyelvén, 

arámul. Célja a Messiásra vonatkozó jövendölések 

beteljesedésének bizonyítása volt. Evangéliuma megőrizte Jézus 

imáját a kereszten anyanyelvükön: Éli, Éli, lámmá szábáktáni? 

vagyis: Én Istenem, én Istenem! Miért hagytál el engem?? (Mt 27, 

46; Zsolt 21,1) Általános hagyomány szerint vértanúságot 

szenvedett, ennek azonban sem helyéről, sem idejéről nincs 

adatunk. A legenda szerint maradványai a szalernói 

székesegyházba kerültek. 

Példája: Bűnös ember is lehet Isten szentje, Istennél nincs                       

előítélet!           forrás: internet 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 

Isten szeretete ad értelmet a legkisebb mindennapi 

tevékenységeknek, és segít szembenézni a nagy próbatételekkel. 

Ez az ember igazi kincse. 

A remény horgony, amelyet elhajítunk a jövő felé, és a kötélen 

húzódzkodva jó irányba tartva egyre közelebb jutunk a 

célunkhoz. 

Útmutató Ferenc pápától 

http://www.tabiplebania.hu/

