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

Zsoltár: Menjetek el az egész világra, * és hirdessétek az evangéliumot!  

 

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 

  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 

Imacsoport: Szeptember., 4. szerda 18
30

 

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 

Előre hirdetem, hogy a következő gyűjtés időpontja 

templomaink felújítására Lullán és Zalán szeptember 8-án, 

vasárnap lesz. Isten fizesse meg a templom felújítására szánt jó 

szándékú adományaikat, amelyet az egyházközség nevében 

hálásan köszönök.  

Szerdán, augusztus 28-án este 7 órakor jótékonysági 

orgonakoncert lesz a templomunkban a Szentgyörgyi Albert 

tehetségpont javára. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és 

várnak a szervezők! 

Zarándoklatot szervezünk a HIT ÉVÉBEN, október 19-én, 

Bakonybél – Pápakovácsi – Farkasgyepű - Bakonyjákó 

útvonalon. A zarándoklatra jelentkezni a falukban az 

egyházközségi képviselőnél, Tabon pedig nálam lehet. Az utazás 

költsége 4000 Ft, amely tartalmazza a belépőjegyek árát 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. 

Örömmel hirdetem a testvéreknek, hogy elkészültek 

templomunkban az új kovácsoltvas rácsok. Ez alkalommal 

egyik tervünk megvalósult, hogy a templomot kinyissuk, hogy 

mindenkinek lehetősége legyen egy kicsit betérve, elcsendesedve 

az Úrra figyelni. Itt köszönöm meg jó szándékú adományaikat, 

és folytatjuk az idei évre betervezett felújítást a templom 

kövezetének rendbetételével, amellyel várhatóan karácsonyra 

megszépül templomunk. 

Rövidesen megkezdődik az új tanév, és ezzel együtt a 

hitoktatás is iskoláinkban. Kérjük a kedves szülőket, hogy ne 

feledkezzenek meg gyermekeik vallásos nevelésére tett 

ígéretükről, és engedjék, hogy a világi tanulmányok mellett a 

hittanórákon, és a vasárnapi szentmiséken Istent és az ő tanítását 

megismerjék. Jelentkezni az iskolákban a hitoktatóknál lehet. 

Megérkezett a 2014 évi kalendárium (350 Ft), forgatós naptár 

(250 Ft), gyerek naptár (200 Ft), és az egylapos naptár (30 Ft), 

amelyek kaphatók a templomokban és a plébánián. 

          Sifter Gergő plébános 

 

Hirdetések 

Dolgozz Krisztussal együtt, hogy az embereket boldoggá tedd 

a földön és a mennyben! 

Ha nem működsz közre minden erőddel az emberek javáért, 

Isten iránti szereteted nem tökéletes. 

„Mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életbe, mert 

szeretjük testvéreinket. Aki nem szeret, az a halálban marad. (1Jn 

3,14)” 

El tudsz képzelni szebb feladatot, mint Krisztus oldalán 

küzdeni egy jobb világ fölépítéséért, amelyben boldogabbak az 

emberek? 

Tudsz ennél nemesebb programot? Találsz nála jobb mestert? 

Különbet, akire nyugodtan rábízhatod magad? 

Világok emelkednek és pusztulnak: nagy vezérek lépnek föl, s 

utána eltűnnek a feledés homályában. 

De Krisztus marad! Egyedül ő tudja az embereket magához 

láncolni anélkül, hogy egy napon csalódniuk kellene benne. 

Aki őt követi, semmit sem veszít, és mindent megnyer. 

Akarod követni Krisztust? 

El akarod vinni közel kétezer évvel ezelőtt elhangzott, de ma 

is mindennél sürgetőbb üzenetét ennek a saját pusztításán 

fáradozó világnak? 

Meg akarod mutatni a körülötted élő embereknek, hogy nincs 

minden veszve, hogy van kiút és megoldás? Hogy érdemes 

vállalni ezt az életet, hogy lehet szépen, egymással megértésben 

élni? 

Vállalkozol erre a nagy és nemes feladatra? 

Akkor Krisztus, isteni Mestered ez a választ várja tőled: 

Kész vagyok, Uram… Követlek, Uram! 
         forrás: Beszélgetés a Mesterrel 

 

A te válaszod 
KKeedddd (augusztus 27.):  Szent Mónika emléknap 

Szerda (augusztus 28.):   Szent Ágoston püspök és 

 egyháztanító 

Csütörtök (augusztus 29.):  Keresztelő Szent János 

vértanúsága 

Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Heródes Antipasz lefejeztette 

Jánost Kr.u. 29-ben, Szalóme táncáért. Heródes együtt élt testvére 

feleségével, Heródiással, aki elszökött Rómából férjétől, hogy a 

király  mellett fényben, pompában élhessen. Lánya a már kissé 

kapatos vendégsereg előtt táncával mindenkit elbűvölt. Az 

alkoholmámorban tetszelgő király bármit hajlandó volt jutalmul 

 adni a lánynak a táncáért. Ő az anyja tanácsára János fejét kérte. 

Példája: Helyes tettünk következményét vállalnunk kell, 

tévedésünket pedig beismerni! 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 

Minden megkeresztelt ember arra kapott meghívást, hogy bátran 

hirdesse az evangéliumot az élet minden területén. 

Egy közösség akkor igazából felnőtt, ha kilép saját határain túlra 

azért, hogy elvigye Jézus reményét a legtávolabbi helyekre is.  

Útmutató Ferenc pápától 

http://www.tabiplebania.hu/

