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Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Megyeren a templom környékének rendbetételéhez 24-én 9 

órára hívom és várom a testvéreket társadalmi munkára. 

Minden dolgos kézre számítok, kérem, hogy aki tud, 

szerszámokat esetleg gépeket hozzon magával. Ha lehet, a 

faluban apostolkodjunk és hívjuk ismerőseinket, szomszédainkat. 

Az Isten ügye mindegyikünk közös ügye!  

Előre hirdetem, hogy a következő gyűjtés időpontja 

templomaink felújítására Sérsekszőlősön (szeptember 1.) 

Torvajon pedig (szeptember 7.). Isten fizesse meg a templom 

felújítására szánt jó szándékú adományaikat, amelyet az 

egyházközség nevében hálásan köszönök.  

Augusztus 18-án tartjuk a torvaji templom búcsúját 

délelőtt 11 órakor, szeretettel hívom és várom a testvéreket! A 

szokott feltételekkel teljes búcsú nyerhető. Zalán nem lesz 

vasárnap szentmise. 

Többet jelezték, hogy nagyobb összeggel is hozzájárulnának a 

munkálatainkhoz, amelyet a plébánián hivatali időben köszönettel 

elfogadunk.  

Kedden, augusztus 20-án államalapító Szent István 

királyunk ünnepe lesz, Lullán fél 9 órakor tartjuk a 

szentmisét kenyérszenteléssel. Tabon, a városi ünnepség 9
20

-kor 

kezdődik a Szent István szobornál (lovas szobor), utána pedig 10 

órakor az ünnepi szentmise, amelyben megáldjuk az új 

kenyeret. Szeretettel hívom és várom a testvéreket e szép 

ünnepre. Este nem lesz szentmise. 

Zarándoklatot szervezünk a HIT ÉVÉBEN, Bakonybél- 

Pápakovácsi- Farkasgyepű- Bakonyjákó útvonalon. A 

zarándoklatra jelentkezni a falukban az egyházközségi 

képviselőnél , Tabon pedig nálam lehet. A költsége 4000 Ft, 

amely tartalmazza az utazást és a belépőket 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. 

Kérem, hogy akik az Új Ember és a Keresztény Élet újságokat 

előfizették, vigyék el az újságos polcról. 

         Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 
Hétfő (augusztus 19.):   Szent Bernát apát és egyháztanító 

  emléknap 

KKeedddd (augusztus 20.):   Szent István király 

  Magyarország fővédőszentje 

969 körül született Esztergomban. Valószínűleg Szent Adalbert 

keresztelte meg. Asztrik szerzetessel kérte II. Szilveszter pápától 

jogainak megerősítését és a teljhatalmat. 1000-ben Magyarország 

királyává koronázták. Boldog Gizella lett a felesége. Fiával, Szent 

Imrével ők hárman a magyar családok számára mutattak 

követendő példát. Igazságos, békeszerető és szent életű király 

volt. Keményen megkövetelte a pogány hagyományok elhagyását. 

Megtartotta az Egyház törvényeit, és kereste az alattvalói igaz 

javát. Tíz püspökséget alapított és több kolostort. Támogatta az 

egyház életét. 

Élete végén súlyos betegségekkel küzdött. Nem volt utóda, aki 

méltó módon folytathatta volna a megkezdett munkát. 

Merénylettel is megpróbáltak életére törni. Máriának ajánlotta fel 

koronáját és az országot. 1038. augusztus 15-én halt meg. 

Székesfehérvárott temették el abban a Nagyboldogasszony 

Székesegyházban, amit ő építtetett. 1083. augusztus 20-án ebben a 

templomban avatta pápai engedéllyel Szent László szentté. Szent 

Jobbját később találták meg. Évente ezt a becses ereklyét ezen a 

napon ünnepélyes körmenetben viszi a magyar egyház a világ 

színe elé. 

Szerda (augusztus 21.):    Szent X. Piusz pápa emléknap 

Csütörtök (augusztus 22.):Boldogságos Szűz Mária királynő 

emléknap 

Szombat (augusztus 24.): Szent Bertalan apostol ünnep 

 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 

Akinek megvan mindene, nincs szüksége mások adományaira. Ha 

minden ember ugyanazokkal az adományokkal rendelkezne, nem 

nyújthatnának semmit egymásnak. És akkor te sem kapnál 

semmit. Mindent magadnak kellene elvégezned: ebédet főzni, 

ruhádat megvarrni, szenet bányászni, házat építeni… 

Isten azonban jobban elrendezte. Mindenkinek más-más 

képességeket ajándékozott. 

Az egyik embert a fa megmunkálásához szükséges ügyességgel 

látta el, a másiknak hajlamot adott arra, hogy acélt gyártson, vagy 

esetleg kendőt hímezzen, édesanyádnak rátermettséget, hogy jóízű 

ételt főzzön, és gyermekeiről gondoskodjék. 

Az egyik éles elmével fölfedezi a természet erőit, miközben a 

másik ügyes kézzel kenyeret süt neki. Ez zenei talentumokkal, 

amaz a szép szó képességével van megáldva, ugyanakkor egy 

másik növényeket nemesít, vagy a gépkocsit vezeti biztos kézzel. 

Isten művében az ajándékozó és a segítő szeretet állandó 

körforgásban van.  

Az orvos gyógyítja a péket, a pék kenyeret süt a kőművesnek, ez 

házat épít a bányásznak, a bányamunkás szenet fejt a szabónak, 

aki viszont ruhát varr neki.  

Az evangélium jó szolgáját nem a kapott talentumok száma 

szerint ítélte meg az ura, hanem aszerint, hogy mennyit szerzett 

hozzá. „Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt 

benneteket Isten dicsőségére. (Róm 15,7)” 

      forrás: Beszélgetés a Mesterrel 

Egymásért 
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