
 

III. évf. 30. szám                      2014. július 27. 

Tabi Öröm-Hírmondó 

A 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 

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 

                      Megyer        18 óra   (kéthetente) 

Vasárnap:    Lulla vagy Sérsekszőlős:     8 óra 

                      Tab:                                     11 óra és 18 óra 

                      Torvaj vagy Zala:               9
30

 óra 

         Bábony           15 óra (első vasárnap) 

Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:        

06- 84- 310- 484 (Siófok)    06- 82- 512- 394 (Kaposvár) 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Imacsoport: 2014. augusztus 5., 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 

Ma, július 27-én, vasárnap a zalai templom búcsúnapja van, 

amelyet a fél 10 órakor a Zalán kezdődő szentmise keretében 

ünneplünk. A szokott feltételekkel teljes búcsú nyerhető. (Tiszta 

lélek, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára.) 

Tabon a plébánia templomban ma, július 27-én, vasárnap 

Szent Kristóf (az utazók védőszentje) ünnepéhez kötődően a 

11 órás szentmise után gépjárműmegáldást végzünk! 

Szeretettel hívom az autóval, motorkerékpárral és biciklivel 

közlekedő minden Testvéremet! 

A héten, augusztus 1-jén, pénteken elsőpéntek, délelőtt az idős 

testvéreink látogatását Lajos atya végzi, majd este fél 6 órától 

gyóntatás, 6 órakor pedig szentmise lesz. 

Augusztus 3-án, vasárnap a megyeri, a lullai és a torvaji 

templomaink felújítására adjuk adományainkat. 

Augusztus 3-án, vasárnap elsővasárnap. Szentmise lesz 15
00

 

órakor a bábonyi kápolnában. Majd Tabon a plébánia 

templomban 17
00

 órától szentségimádást tartunk 

Magyarország, egyházmegyénk, egyházközségeink lelki 

megújulásáért. 18
00

 órakor pedig szentmise lesz. 

Augusztus 28-án, hétfői nappal elkezdődik a plébániai 

táborunk Háromfán. Imádkozzanak érettünk, hogy ezek az 

együtt töltött napok a közösségünk megerősödését szolgálják! 

Mindennemű adományaikat, amelyet a táborunk javára hoztak, 

hálásan szívvel köszönöm meg mindenki nevében! 

Augusztus 16-án ünnepeljük a zalai templom 260 éves 

évfordulóját, amelyre nagyszabású ünnepséggel készülünk. 

Délután 2 órakor kezdődik majd az ünnepi szentmise. 

         Sifter Gergő plébános 

Zsoltár: Törvényedet szívből szeretem,*én Uram, Istenem. 

Hirdetések 

 

 

Csütörtök (július 31.): Loyolai Szent Ignác áldozópap  

   emléknapja 

Péntek (augusztus 1.): Liguori Szent Alfonz Mária püspök  

és egyháztanító emléknapja 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 

  Egy kegyelmekben gazdag négy napról számolhatok be, ami 

több volt egy „buszos kirándulásnál”. Nemcsak azért, mert velünk 

tartott plébánosunk, hanem abban is, hogy az imák, az 

elmélkedések, a meglátogatott helyek mind-mind lelki feltöltődést 

adtak, így közelebb vittek az égi segítőinkhez, Főként szent 

Fausztina nővérhez és szent II. János Pál pápához.  

  Első nap Wadowicébe, Karol Wojtyla szülővárosába utaztunk. 

Ezt a várost is, mint egész Lengyelországot áthatja a mély 

vallásosság, és nemcsak a pápa szentté avatása után. Először a 

szülőházában lévő, a szent ember egész életútját felölelő kiállítást 

láttuk, amely a még inkább közelebb tudta hozni hozzánk 

nemcsak az egyház szolgáját, hanem a kedves embert is. A ház 

melletti bazilikát az idő rövidsége miatt csak megtekinteni tudtuk.  

Ezután igyekeztünk Krakkó Lagiewniki részébe, az Isteni 

Irgalmasság bazilika magyar kápolnájába, hogy Gergő atya 

bemutathassa utunk első szentmiséjét.  

  Másnap újból visszatértünk ide, de a szentmisénk a kolostor 

kápolnájában, Fausztina nővér sírjánál és ereklyéjénél volt. Gergő 

atya itt is a helyhez méltó és a lelkünket megérintő prédikációval 

indította a napunkat. Majd a bazilikában folytattuk lelki 

programunkat. Kis utazás és séta után a Wawel következett. A 

történelmi levegőjű székesegyházban több magyar vonatkozású 

emlékhely is van, és a Báthori-kápolnában sikerült is 

imádkoznunk. Sétánk a Fő téren folytatódott, ahol szintén 

találkoztunk magyar vonatkozású emlékekkel. Egy kis séta és 

sörözés után a wieliczkai sóbánya volt az úti célunk. Itt újból 

találkoztunk magyar és vallásos emlékekkel. A Szent Kinga 

kápolnában kicsit elmélkedhettünk a szent pápánk sóból faragott 

szobra mellett. A több száz lépcső és a több km-nyi gyaloglás után 

igazán jól esett mindenkinek a vacsora és a pihenés a nyugalmas 

szállodában. 

  A harmadik napunk is gyönyörűnek ígérkezett időjárási és lelki 

értelemben is, hiszen a legfontosabb lengyelországi 

zarándokhelyre tartottunk, a Fényes Hegyre, a czestochowai 

Szűzanya kegyhelyére, ahol szent II. János Pál pápa is az Ő 

oltalmába ajánlotta pásztori küldetését. Itt is szinte 

„hazaérkeztünk”, hiszen ezt a kolostort a magyar eredetű pálos 

rend alapította. A szentmisénk a Jézus Szentséges Szíve 

kápolnában volt, majd a Csodatévő Fekete Mária képét őrző 

kápolnában tehettük tiszteletünket a Szűzanya előtt. A kegyhelyet 

bejárva, lelkiekben még jobban feltöltekezve indultunk 

Zakopanéba, ami szintén kötődik Báthorihoz, így a magyarokhoz.       

Az utolsó nap Európa legszebb új építésű templomába mentünk, a 

Fatimai Szent Szűz templomába, ami hálajel a meglőtt pápa élete 

megmentéséért. Szentmisénk a szintén csodálatos kápolnában 

volt. Utunk nemcsak a szent pápa nyomában, hanem az 

oltalmában is volt, de a Szűzanya is őrzőnk volt Fausztina 

nővérrel együtt.         Tóthné Margó 

II. János Pál, a szent pápa nyomában 


