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

Zsoltár: Jóságodban Istenünk, * hajlékot készítesz a szegénynek. 

 

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: Szeptember., 3. kedd 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 

Vasárnap, szeptember 1-jén a sérsekszőlősi és a zalai 

templomok felújítására adjuk perselyadományainkat, 

Torvajon pedig szombaton az este 6 órás szentmisében, amelyet 

a Jó Isten fizessen vissza mindenkinek százszorosan.  

A héten első péntek, este 17
30

-tól gyónási alkalmat biztosítunk. 

A következő gyűjtés időpontja templomunk felújítására (Tab) 

szeptember 8-án, vasárnap lesz, amelyet előre is hálás szívvel 

köszönök. 

Szeptember 8-án, jövő vasárnap tartjuk délelőtt 11 órakor a 

megyeri templom búcsúját (Kisboldogasszony). A szokott 

feltételekkel teljes búcsú nyerhető! Torvajon ezért szombaton 

este 6 órakor lesz a szentmise. 

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 betérni és 

elcsendesedve az Úrra figyelni. Itt köszönöm meg 

adományaikat, és folytatjuk az idei évre betervezett felújítást 

a templom kövezetének rendbetételével, amellyel várhatóan 

karácsonyra megszépül templomunk. 

A héten 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 a plébánián és az iskolákban az 

osztályfőnököknél lehet. 

Az Új Ember és a Keresztény Élet újságokat vigyék el az újságos 

polcról. 
         Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

Mire valók a bennem bontakozó erők: értelem, akarat, érző 

szív, vállalkozó szellem, és a világ átalakítására való törekvés? 

És mindez a gazdagság egy testben, amely erős, egészséges és 

szép akar lenni.  

Gondolkoztál már ezen? 

Nagy dolgokat szeretnél föltalálni… Mit használ mindez, ha 

életed célját nem találod meg? 

Tudod, hogy kell iránytűvel a helyes utat megkeresni… 

Mit használ azonban, ha életednek nem tudsz helyes irányt 

szabni? 

Könnyen megoldasz egy matematikai feladatot… De mi 

haszna, ha életed feladata megoldatlan marad? 

Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, 

lelkének azonban kárát vallja? 

Mi tehát az élet célja? 

Fordulj Krisztushoz, ő megmutatja! 

Isten munkatársa vagy 

Kiáradó szeretetében szét akarja osztani ajándékait az emberek 

között.  

Rád is bízott belőlük, hogy ajándékozd tovább 

embertársaidnak. 

Isten ajándékai  

Nem ajándék-e kezed, szemed, eszed, szíved, képzeleted, nyelved 

és minden képességed? 

Mindezeket Isten azzal bízta rád, hogy mások boldogítására, 

életük szebbé tételére használd fel.  

Összehívta szolgáit, s rájuk bízta vagyonát… 

Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és 

számadást tartott. (Mt 25,14-19) 

Fejleszd ki te is képességeidet, hogy előbbre vihesd Isten 

országának ügyét! 

Ne feledd, egy napon neked is számot kell adnod sáfárkodásodról! 

         forrás: Beszélgetés a Mesterrel 

Mi végre? 

KKeedddd (szeptember 3.): Nagy Szent Gergely pápa 

Szombat (szeptember 7.): Szent Márk, István, és Menyhért 

áldozópapok, kassai vértanúk   

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 

A hit Isten értékes ajándéka, amelyet nem tarthatunk meg 

magunknak, hanem meg kell osztani másokkal is.   

Minden közösség arra kapott meghívást, hogy hirdesse Jézust a 

földkerekség végső határáig, ami a keresztény élet lényegi 

tulajdonsága. 

Útmutató Ferenc pápától 

http://www.tabiplebania.hu/

