
  

II. évf. 30. szám                        2013.augusztus 4. 

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

Zsoltár: Uram, menedékünk lettél * 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      7 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: 

Tab – 2013. augusztus 7., szerda   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 

Sérsekszőlősön és Zalán, a mai vasárnapon templomunk 

felújítására gyűjtünk.  

 

Többen jelezték, hogy nagyobb összeggel is hozzájárulnának a 

munkálatainkhoz, amelyet a plébánián hivatali időben köszönettel 

elfogadunk. Isten fizesse meg jó szándékú adományaikat.  

  

Augusztus 4-én vasárnap este 17
00

 órakor szentségimádást 

tartunk, amelyben egyházközségünk lelki megújulásáért 

imádkozunk. 18
00 

órakor pedig szentmise lesz. 

 

Előre hirdetem, hogy a következő vasárnapi (Tab) 

perselyadományaink templomunk felújítását szolgálják, így 

adjuk majd adományainkat, amelyet előre is hálás szívvel 

köszönök.  

 

A templom szép és ízléses díszítése Isten nagyobb dicsősége 

mellett mindannyiunk lelki gazdagodását is szolgálja, ezért 

tisztelettel kérem, hogy akik a templom díszítéséhez virágot 

tudnak felajánlani azok, hozzák el azt a templomba legkésőbb 

péntek estig és helyezzék el a templom bejáratához kitett 

kannába vagy hozzák be a sekrestyébe szentmisék előtt vagy 

után. (Tab) 
 

Augusztus 9-én pénteken az esti szentmise után itt a templomban 

(Tab) rendkívüli képviselőtestületi ülést tartunk. Amelyre 

kérem a képviselőtestületi tagok pontos megjelenését. 

 

 Kérem, hogy akik az Új ember és a Keresztény élet újságokat 

előfizették vigyék el az újságos polcról.  

              Sifter Gergely atya 

 

Hirdetések 
KKeedddd (augusztus 6): Urunk Színeváltozása ünnepe 

Jézus Pétert, Jakabot és Jánost maga mellé véve egy magas hegyre 

ment. Ott elváltozott előttük, egész alakját a benne rejlő isteni erő 

sugározta át. Régi hagyomány a Tábor hegyre teszi a 

megdicsőülés helyét. Ez 662 méter magas hegy, Názárettől 

keletre, mintegy 10 km-nyire. A hegyre Szent Ilona császárnő a 

Megváltó templomát és két kápolnát építtetett. 

Ennek a titoknak liturgikus megünneplése már a 7. században 

megtalálható. 

III. Kalixtusz pápa hálaünnepül Hunyadinak Nándorfehérvárnál 

aratott 1457-es győzelme emlékére augusztus 6-ára tette a 

megdicsőülés ünnepét. Ezt hirdeti egyébként a déli harangszó is. 

Gondolat: Én Uram, én Istenem! 

Péntek (augusztus 9.):  A Keresztről nevezett Szent Terézia 

Benedikta (Edith Stein) Szűz és 

vértanú, Európa Társvédőszentjének 

ünnepe 

Szombat (augusztus 10.):  Szent Lőrinc diakónus és vértanú 

Szent Lőrinc szerpap volt II. Szixtusz pápa szolgálatában. A 

pápával négy római diakónust tartóztattak le. Lőrinc is köztük 

volt, de őt a kivégzés elől kiemelték. Próbált ragaszkodni a 

vértanúsághoz, együtt a pápával és társaival, de neki más sors volt 

szánva. Az Egyház kincseit követelte tőle a keresztényüldöző 

Valérián, hogy a Rajna és Duna mentén zsold híján már lázadozó 

hadsereget megnyugtathassák és a perzsák elleni háborút 

fedezhessék. Lőrinc az Egyház által gondozott szegényeket 

vezette a császár helytartója elé. 
forrás: internet 

 

  

 
 forrás: 
internet 

 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 

Levegő nélkül nincs élet. Nélküled, Uram, nincs lét.  

A levegő láthatatlan, nem tudom megfogni. Istenem, téged 

sem tudlak érzékszerveimmel tapasztalni, és te mégis itt vagy, 

körülveszel engem legbensőmig, mint ahogy a levegő körülvesz 

és átjár. 

A meleg napsugár néha kicsal a mindennapi élet szürke 

egyhangúságából a szabad természetbe, ahol mélyeket szívok az 

éltető, friss levegőből. 

A léleknek is szüksége van lélegzésre. 

Néha le kell ráznom a mindennapi élet terhét, hogy 

megkereshesselek a magányban és az imádságban. 

A fülledt, fertőzött, rossz levegőben az az érzésem, 

megfulladok, és igyekszem mielőbb a szabadba jutni. A 

kísértésben éppen így kell cselekednem, Istenem. 

Lelkiismeretemnek jeleznie kell, hogy friss levegő után 

kívánkozik.  

Hanyagságom, nemtörődömségem következtében azonban 

lelkiismeretem eltompulhat…. 

Segíts, Uram, hogy mindig érzékeny legyen a lelkiismeretem! 

Ha azt akarom, hogy szabadabban lélegezhessem, és 

egészségesebben élhessek, növelnem kell tüdőm befogadó 

képességét. 

Lelkem szabadsága, egészsége pedig arra kötelez, hogy egyre 

erősödjék bennem az utánad való vágyódás, Istenem. 

Uram add meg nekem a szabad lélegzetvétel tiszta örömét! 
forrás: Beszélgetés a Mesterrel 

Éltető levegő 


