
 

   V. évf. 38. szám              2016. szeptember 25.  

Tabi Öröm-Hírmondó 

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 
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Hivatali órák:   csütörtök.: 16
00

 - 17
30 

óráig 

                            szombat:     9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Keresztelés:       szombat: 10
00

 órakor 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, Kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       8
00

 óra  

Csütörtök:       Tab     18
00 

óra     

Péntek:        Tab     18
00

 óra  

Szombat:             Tab       7
00

 óra  

Páratlan héten szombaton:      Megyer    18
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páros héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

Zala:                 9
30

 óra 

Páratlan héten vasárnap: Lulla                 8
00

 óra 

   Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap: Bábony     15
00

 óra  

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Áldjad lelkem az Urat, * dicsőítsed az Istent. 

A rendkívüli gyűjtések alkalmával 593 ezer Ft gyűlt össze a 

hívek adománya nyomán, amelyet hálás szívvel köszönök meg 

a bábonymegyeri templom felújítására. A jó Isten fizesse meg 

jóságukat százszorosan. 

Szeptember 25-én, Szentírás vasárnapja van, ne felejtsük el, ha 

igazi Krisztus-követők akarunk lenni, akkor hallgatnunk kell 

Isten igéjét a szentmisében, de rendszeresen olvasnunk kell a 

Szentírást egyénileg és közösségileg is. Isten igéje segít 

bennünket abban, hogy felfedezhessük, mit vár el tőlünk Isten, és 

hogy üzenetét életre váltva hiteles keresztények lehessünk! 

Szeptember 24-én, szombaton ünnepeltük a családi nap 

keretében egyházközségünk alapításának 270. évfordulóját. 

Hálásan köszönök mindennemű segítséget. Tartalmas szép 

napot tölthettünk együtt… 

Előre hirdetem, hogy október 2-án, vasárnap tartjuk a 

sérsekszőlősi templom búcsúját, Szent Mihály főangyal 

tiszteletére a 8
00

 órakor kezdődő szentmise keretében. A 

szokott feltételekkel teljes búcsú nyerhető. (Tiszta lélek, 

szentáldozás, Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy a Szentatya 

szándékára.) 

Előre hirdetem, hogy október 2-án, vasárnap a 11
00

 órakor 

kezdődő szentmise keretében termény-betakarítási hálaadó 

ünnepet tartunk. Szeretettel kérem a Testvéreket, hogy 

hozzanak magukkal olyan terményeket, amit szeretnének 

megáldatni, hálát adni értük. A terményeket ünnepi 

körmenetben helyezzük az Úr Krisztus lábai elé. A szentmise 

után agapét szeretnénk tartani, kérem, kínáljuk meg egymást 

abból, amit hoznak magukkal /sütemény-bor- kalács-szörp…/ 

           Sifter Gergő plébános 

Kedd (szeptember 27.): Páli Szent Vince áldozópap 

   emléknapja 

Csütörtök (szept. 29.): Szent Mihály, Szent Gábor és  

   Szent Rafael főangyalok ünnepe 

Péntek (szeptember 30.): Szent Jeromos áldozópap és  

   egyháztanító emléknapja 

Szombat (október 1.): A gyermek Jézusról nevezett Lisieuxi 

        Szent Teréz szűz és egyháztanító emléknapja 

Kedves Plébános Úr! Kedves tabi Hívek! 

Mióta ember él Tab városában és környékén, azóta családban él. 

Immár 270 éve a Plébánia is segíti őket. Az adatok mögött az a 

lényeg, hogy régen is, most is itt sok - sok elszánt ember nem 

önmagát dédelgette, hanem a másikért élt. Mivel Jézus azt 

mondta: „Amit egynek tettetek, nekem tettétek”, ezeket a talán 

templomot nem ismerő embertársainkat egy modern hittudós 

szavával „anonim”, vagyis névtelen keresztényeknek tartjuk. 

Tetteikkel Isten jóságát viszonozták. Őket ünnepeljük most. 

Nélkülük ma már e tájon, semmi érték nem lenne. A maiaknak 

meg azt kívánom, ne fáradjanak bele az egyoldalú szeretetbe, 

tartsanak ki családjukban, templomukban.  

Kaposvár, Tab, szeptember 24.  

Szeretettel: 

     Balás Béla 

     püspök atya 

Hirdetések 

 

 

Ünnepek és emléknapok 

 

 

Családi ünnepeinken végre kifejezzük szeretetünket egymás iránt, 

végre értékeljük és megbecsüljük, ami természetessé vált, ami 

körülvesz, mint a levegő, s amit vagy akit ezért könnyen 

levegőnek is nézünk máskor, ha nem vigyázunk. Egyházi 

ünnepeink is így segítenek csodálkozni azon, ami jó esetben része 

életünknek, s amihez, mint a jóhoz általában, könnyen 

hozzászokik az ember.  

Szentírás vasárnapon Isten írott üzenetét, a Bibliát köszönjük meg 

és ünnepeljük ezzel a tudattal: hogy nélküle elképzelhetetlen 

volna a hitünk világa. Hiszen a Bibliában benne van a hit egész 

története: a zsidó nép hívő vágyakozása, Isten fiának, Jézusnak 

világba lépése, és ott a Jézusban kitárult idő, amelyben tanítványai 

útra keltek, s az örömhír hirdetői lettek a világ végéig. Mivel 

pedig Isten emberek által szól, a végső időben pedig az ő 

istenember Fia által, ezért a Biblia feltárja az emberi élet 

legfontosabb tapasztalatait is: a születés és újjászületés örömét, az 

élet sűrűjében bolyongók töprengését, a megvetettek makacs 

reményét, a szerelem és a halál szenvedélyét. Így a Biblia egyfelől 

a gyógyító Isten ujja, amellyel rátapint életünk rejtett sebeire. 

Másfelől sziklába fúrt kapaszkodó, amely a hegyen biztosít és 

irányt mutat: ahol Isten leereszkedett, ott, és csak ott, minket is 

magához segít.  

Szentírás vasárnapja arra hív, hogy figyeljünk fel újra Isten 

szavára. Hallgassuk a liturgiában és olvassuk otthon újra meg 

újra. S így nemcsak megszokjuk, hanem „rászokunk” majd, 

megismerjük nemcsak a fejünkkel, hanem a szívünkkel is. Így 

pedig remélhetjük, hogy felfrissül „beszélgetésünk” Istennel, új 

élettel telik meg vándorutunk Isten oldalán.  

   Dr. Martos Levente Balázs 

Püspök atya levele 

 

 

Szentírás vasárnapja 


