
 

III. évf. 38. szám                2014. szeptember 21. 

Tabi Öröm-Hírmondó 

A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

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 

                      Megyer        18 óra   (kéthetente) 

Vasárnap:    Lulla vagy Sérsekszőlős:     8 óra 

                      Tab:                                     11 óra és 18 óra 

                      Torvaj vagy Zala:               9
30

 óra 

         Bábony           15 óra (első vasárnap) 

Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:        

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

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 24-én, szerdán ünnepeljük iskolánk 

védőszentjének, Szent Gellért püspök és vértanúnak az 

ünnepét. Ezen alkalommal emlékezünk meg az alapítás 20. 

évfordulójáról is. Az ünnepi szentmise 11
00

 órakor kezdődik. 

Szeretettel hívom és várom a Testvéreket! 

Szeptember 24-én, szerdán a reggel 8 órakor kezdődő szentmise 

elmarad az ünnep miatt! 

Szeptember 28-án, vasárnap Szentírás vasárnapja. Ne 

feledkezzünk el, ha igazi Krisztus-követők akarunk lenni, 

akkor hallgatnunk kell Isten igéjét a szentmisében, de 

rendszeresen olvasnunk is kell a Szentírást egyénileg és 

közösségileg. Isten igéje segít bennünket abban, hogy 

felfedezhessük, mit vár el tőlünk Isten, és hogy üzenetét életre 

váltva hiteles keresztények lehessünk. 

Szent István kora óta kötelezettségeink között szerepel, hogy 

az egyházat anyagi hozzájárulásainkkal is egyházi adó címén 

támogassuk. Az esztendő fele eltelt, akiknek anyagi lehetőségük 

engedi, azokat kérem, hogy ezen kötelességüknek tegyenek 

eleget. 

Október 5-én, vasárnap a 11
00

 órás szentmise keretében 

termény-betakarítási hálaadó ünnepet tartunk. Szeretettel 

kérem a Testvéreket, hogy hozzanak magukkal olyan 

terményeket, amit szeretnének megáldatni, hálát adni érte. A 

terményeket ünnepi körmenetben helyezzük az Úr Krisztus lábai 

elé. Kérjük, a körmenethez húsz perccel a szentmise előtt 

gyülekezzünk a sekrestyében. A szentmise után agapét 

szeretnénk tartani, kérem, kínáljuk meg egymást abból, amit 

hoztak magukkal /sütemény-bor- kalács-szörp…/. 

Megérkeztek a 2015 évi naptárak és a kalendárium. 

Megvásárolhatók a plébánia templomban Tabon az újságos 

polcnál, a fíliákban pedig a sekrestyékben. Kalendárium 500Ft, 

forgatós naptár 250Ft, gyerek 200Ft és az egylapos 40Ft.  

Szeptember 27-én, szombaton 13
30 

órától nagytakarítás lesz a tabi 

templomban. Kérjük, akinek ideje engedi, segítse munkájával. 

                     Sifter Gergő plébános 

Zsoltár: Közel az Úr azokhoz, * akik oltalmát kérik. 

Hirdetések 

 

 

Kedd (szeptember 23.):      Pietrelcinai Szent Pio szerzetes  

     és áldozópap emléknapja 

Szerda (szeptember 24.):      Szent Gellért püspök és  vértanú, 

                   Iskolánk és Óvodánk névadójának ünnepe 

Magyarországra érkezése: A zárai kereskedők egyik hajóján, 

többedmagával 1015. február közepe táján szállt tengerre. Nagy 

vihar érte utol, mire Szent András szigetén keresett menedéket. Itt 

találkozott Razina pannonhalmi apáttal, aki rábeszélte, hogy 

látogassa meg I. István magyar királyt. Több időt töltött Anasztáz 

pécsváradi apáttal és Mór pécsi püspökkel, akik azon voltak, hogy 

Magyarország számára megnyerjék őt. Augusztus 15-én 

Székesfehérvárott be is mutatták István királynak, aki vonakodása 

dacára rábízta fiának, Imre hercegnek a nevelését, s időnként 

diplomáciai küldetésekkel is megbízta. Franciaországban 

kétségtelenül az ő követeként járt. Amikor azonban 16 éves lett 

Imre herceg, remeteéletre Bakonybélbe vonult vissza. 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 
Isten szeret minket, és hogy szeret, jól látható abból, hogy 

akkor is elvisel bennünket, amikor bántjuk Őt.  

Szívünk az imádságban átdobog Isten szívébe… Ha jól 

imádkozunk, megrendül az isteni Szív, mind jobban kitárul és 

meghallgat bennünket. Amikor Istenhez fordulunk, próbáljunk 

meg teljes lélekkel imádkozni. ő örül ennek és segítségünkre siet.  

Ne féljetek a bajoktól, viszontagságoktól, mert azok a kereszt 

lábához irányítják a lelket, és a kereszt a lelket a menny kapuihoz 

viszi, a mennyben pedig a halál Legyőzőjét találjuk, Aki az örök 

boldogsághoz vezet. 

Jaj, azoknak, akik nem maradnak meg az őszinteségben! Nem 

csak az emberek tiszteletét veszítik el, de nem foglalkozhatnak 

semmilyen közös dologgal sem… Legyünk ezért mindig őszinték, 

űzzünk el magunkból minden rossz gondolatot, szívünket mindig 

fordítsuk Isten felé, aki teremtett bennünket és idehelyezett a 

földre, hogy megismerjük, szeressük és szolgáljuk Őt ebben az 

életben, és örökkön örvendezzünk majd Őbenne a túlvilágon.  

Ne rémüljünk meg a kísértésektől! Ezek a lélek próbái. Isten 

így akarja megedzeni a lelket, amikor elegendő erőt lát benne a 

harchoz, és saját kezével kívánja átnyújtani neki a dicsőség 

koszorúját. Eddig gyermeki életet éltél, az Úr most felnőttként 

kíván veled lenni. És mivel a felnőtt élet próbái sokkal 

nagyobban, mint a gyermekéi, ezért érzed magad először 

felkészületlennek. A lélek életébe azonban eljön a nyugalom, és 

megerősödik. A nyugalom visszatér majd, nem késlekedik. Egy 

kis türelem még: minden a javadra válik.  

Lelkiismeret-vizsgálat nélkül soha nem feküdjetek le aludni! 

Mindig gondoljátok végig, hogy töltöttétek napotokat, 

gondolataitokat irányítsátok Istenhez, ajánljátok magatokat és 

minden keresztényt az Ő oltalmába. Pihenéseteket ajánljátok föl 

Isten dicsőségére, és ne feledkezzetek meg soha az 

őrangyalotokról, aki mindig veletek van. 

         forrás: Pio atya breviáriuma című könyv 

Pio atya gondolatai 


