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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

 órától 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise- és szertartásrend: 

Augusztus 21., hétfő: 18
00

 Tab  -  Augusztus 22, kedd: 18
00

 Tab 

Augusztus 23., szerda: 7
00

 Tab  -  Augusztus 24 ., csüt.: 18
00

 Tab 

Augusztus 25., péntek: 18
00

 Tab  - Augusztus 26., szom: 7
00

 Tab 

Augusztus 27., vasárnap: 

Lulla: 8
00

 - Megyer: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00 

Augusztus 28., hétfő:18
00

 Tab  -  Augusztus 29., kedd: 18
00

 Tab 

Augusztus 30., szerda: 7
00

 Tab -  Augusztus 31 ., csüt.:18
00

 Tab  

Szeptember 1., péntek:  8
00

 Tanévnyitó -  18
00

 Tab  

Szeptember 2., szombat.: 7
00

 Tab 

Szeptember 3., vasárnap: 

Sérsekszőlős: 8
00

 – Zala: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00

  -  Bábony:15
00

 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Légy áldott, Szent István Király! 

 

Előre hirdetem, hogy a Szent Gellért Római Katolikus 

Általános Iskola tanévnyitó szentmiséjét szeptember 1-jén, 

pénteken a 8
00 

órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk! 

Az esztendő fele eltelt, ha módunkban áll, az egyházi adó 

befizetésével tegyünk eleget egyházi kötelezettségünknek. 

          Sifter Gergő plébános 

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén hajnali 5 órakor 

30 fős zarándokcsoport kelt útra második alkalommal a tabi 

plébániatemplomból. A csoporthoz csatlakozott 3 fő Tamásiból 

is.  

A gyülekező után Gergő atya áldásával, harangzúgásra indultunk 

el a keresztet és a zászlókat vivő társainkat követve. Tekintettel a 

korai órára, csendesen haladtunk és közben fokozatosan 

ráhangolódtunk az előttünk álló több mint 16 km megtételére. 

Célunk az volt, hogy a testi fáradtságot legyőzve, lélekben 

feltöltődjünk, megpihenjünk az andocsi Szűzanyánál és 

terheinket lerakva, lelkileg megerősödve érkezzünk haza 

otthonainkba. 

Egy óra elteltével a Kapolyról Zics felé kanyarodó úton 

tartottunk rövid pihenőt, ahol a zarándoklatra készített füzetekből 

közösen imákat mondtunk és énekeltünk.  

A tavalyi évhez hasonlóan most is harangzúgás kísért minket a 

zicsi templomhoz közeledve, amit ezúton is szeretettel köszönünk 

meg Ginderné Tündének. A templomkertben terített asztal várt 

ránk és jólelkű emberek, akik idejüket és munkájukat feláldozva 

meleg reggelivel, süteménnyel és hűtött italokkal fogadták a 

falujukon áthaladó zarándokcsoportot. Köszönjük szívből jövő, 

kedves vendégszeretetüket. Zicstől Andocsig földesúton 

mentünk, ahol voltak nehezebb útszakaszok és könnyen járható 

részek is. Az Andocs táblához érve imákkal és énekkel 

közeledtünk a kegytemplomhoz. A templom bejáratánál Tabról 

és a fíliákból autókkal érkezők is csatlakoztak a gyalogos 

zarándokokhoz, és Gergő atya vezetésével együtt vonultunk az 

oltár elé, hogy köszöntsük a Szűzanyát. Öröm volt számunkra, 

hogy az ajándékba vitt fehér liliom csokrunkat a főoltárra 

helyezték, mint ahogy az is jó érzéssel töltötte el plébániánk 

jelenlévő híveit, hogy a szentmise főcelebránsa Gergő atya volt. 

Alkalom nyílt a gyónások végzésére és az egyéni imádságra is. 

Az ünnepi szentmise után többen megnézték a Szűzanya és a kis 

Jézus számára adományozott, közel 300 darabos 

ruhagyűjteményt.  

14 órakor Vajda József akolitus vezetésével keresztutat jártunk a 

lengyeltóti hívekkel, akik csatlakoztak programunkhoz és a 

zarándoklatunk záró imádságához, a litániához is. A Szűzanyától 

búcsút véve 15 órakor indult vissza 11 fővel a gyalogos csoport, 

és busszal azok, akik megvárták a délutáni programjainkat. A 

hazafelé vezető úton rövid időre érintettük Nágocsot, majd 

Zicsen áthaladva újabb földútra tértünk, amiről Tabon az Arany 

János utcában értünk ki. Lelkes kis csoportunkat harangzúgással 

fogadta Lajos atya az egyházközség elöljáróival együtt, valamint 

Gyalogos zarándoklat az andocsi Szűzanyához 

néhány korábban megérkezett zarándoktársunk. A zarándokútról 

érkezőket Lajos atya részesítette áldásában, majd az azt követő 

imádságban közösen adtunk hálát a lelki élményekért, amiket a 

nap folyamán átélhettünk. Hálásak voltunk azért is, hogy 

szeretetteljes légkörben, együtt imádkozva, énekelve, egymásra 

figyelve töltöttük Nagyboldogasszony ünnepét, szorosabbra fűzve 

a résztvevőkkel emberi kapcsolatainkat is. 

Ezúton is köszönetet mondok a Főtisztelendő Atyáknak, 

szervezőtársaimnak a zarándokfüzet szerkesztéséért és 

kivitelezéséért, az egész út során való aktív közreműködésükért, 

valamint mindazoknak, akik vállalták az út terheit, különösen 

azoknak, akik a körmeneti keresztet és a zászlókat vitték. 

              Vajdáné Tóka-Farkas Ildikó 

          zarándoklatvezető 

Hétfő (augusztus 21.): Szent X. Piusz pápa emléknapja 

Kedd (augusztus 22.): Boldogságos Szűz Mária királynő 

   emléknapja 

Csütörtök (aug. 24.): Szent Bertalan apostol ünnepe 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

Hirdetések 

 

A mélységből kiáltok Hozzád, hallgass meg Uram! 

Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s 

hogyan kell örülni a megérdemelt könnyben. 

Adj erőt, hogy kevélységem csillogását elhomályosítsam, s az 

alázatosság színtelenségét okosan csillogtassam. Taníts meg, 

hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel 

egyenesen állni. Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, 

s alázatosan megadjam magam a léleknek. Taníts szelíd szóra, ha 

bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek. 

Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy 

rögtön elaludjak. Taníts meg lendülni, ha Rád találtam, s hirtelen 

megállni, ha utat hibáztam. Ne add meg mindig, amit nagyon 

kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek. 

Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha 

elfeledni. 

Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, 

nagyon szépen kérlek, ne neheztelj reám, ne fordítsd el orcád, 

hiszen a mélységből kiáltok fel Hozzád!  

           Ámen! 

Szent István király imája 

 


