
 

III. évf. 36. szám                2014. szeptember 7. 

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       8 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. szeptember 16., 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 

Szeptember 7-én, vasárnap 17
00

 órától szentségimádást 

tartunk magyar hazánk, egyházmegyénk, egyházközségeink 

lelki megújulásáért, 18
00

 órakor pedig szentmise lesz. 

Szeptember 7-én, vasárnap a 9
30

 órakor kezdődő szentmise 

keretében tartjuk a megyeri templom búcsúját 

(Kisboldogasszony). A szokott feltételekkel teljes búcsú 

nyerhető. A következő szentmise időpontja a megyeri 

templomban szeptember 21-én, vasárnap reggel 8 órakor lesz. 

Szeptember 7-én, vasárnap (csak ezen a vasárnapon) a megyeri 

templom búcsúja miatt Zalán a szentmise délután 2 órakor 

kezdődik.  

A bábonyi kápolnában szeptember 14-én, vasárnap lesz 

szentmise 15
00

 órakor! 

Adományainkat szeptember 7-i vasárnapon a sérsekszőlősi, 

megyeri és a zalai templom felújítására adjuk. 

Előre hirdetem, hogy szeptember 14-én, vasárnap a tabi 

templom szépítésére, felújítására gyűjtünk. Isten minden 

jószándékú adakozónak százszorosan fizesse vissza. 

E hét szerdájától kezdve a szerda reggeli szentmisék, az 

iskolai tanév ideje alatt reggel 8 órakor kezdődnek! 

Előre hirdetem, hogy Sérsekszőlősön a szeptember 21-i, 

vasárnapi szentmisét a 101 évvel ezelőtt állított sérseki 

keresztnél délután 2 órakor tartjuk. Rossz idő esetén a 

szentmise a templomban lesz ugyanebben az időpontban. 

Megkezdődött az önkormányzati iskolákban is a hitoktatás. 

Köszönöm a hitoktatóink, Nyulné Németh Erika (katolikus 

iskola), Csirke Erika és Vajdáné Tóka-Farkas Ildikó 

munkáját, akik segítségemre lesznek az új tanévben. 

        Sifter Gergő plébános 

Zsoltár: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.” 

Hirdetések 

 

 

Hétfő (szeptember 8.): Szűz Mária születése  

Kisboldogasszony  ünnepe 

Mária születése hajnalcsillag az emberiség egén. A megváltás 

művének kezdete. Isten kegyelmét, szeretetét ünnepeljük, amely 

Máriában megjelent a világban. Mária születése öröm, ahogy 

minden születés öröm, mert a reményt erősíti bennünk. Valami 

szép, valami szent kezdődik. Szűz Mária az Egyház ősmintája. 

Benne fog fellobbanni a világ Világossága. Élő Vízforrás fakad 

majd benne. Ő lesz az akol, ahová érkezik a jó Pásztor. 

Nemzedékek várakozása teljesedett be azzal, hogy az idők 

teljességében Isten egyszülött Fia „megtestesült a Szentlélek 

erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett” De ma még csak az 

üdvösség hajnalát, Szent Anna és Joakim leányának születését 

ünnepeljük. Szeplőtelenül fogantatott, szeplőtelenül élt. 

Közbenjárása újítsa meg Egyházunkat! 

Péntek (szeptember 12.): Szűz Mária szent neve emléknapja 

Ezen a napon Szűz Mária neve napja van. 1683. szeptember 12-én 

szabadult fel Bécs városa a török támadás alól, s ennek tiszteletére 

rendelte el Boldog XI. Ince pápa ezt az ünnepet, bár már korábban 

is megvolt a nyoma itt-ott. A Szűzanya számunkra valóban a 

felszabadítást, a megmenekülést jelenti, hiszen őáltala áradhatott 

az Isteni Kegyelem Jézusban ránk. Ezért is kell, hogy különös 

szeretettel és hálával forduljunk feléje. Ez azonban azt is jelenti, 

hogy hálánk kifejezéseként valami rendkívüli, ugyanakkor mégis 

természetes ajándékkal kedveskedjünk neki nevének ünnepén. Ez 

a "természetesen rendkívüli" ajándék pedig nem lehet más, mint 

az, hogy elhatározzuk, igyekszünk méltóak lenni ahhoz a 

kitüntetéshez, amely azért ér bennünket, mert az ő gyermekének 

nevezhetjük magunkat. Nem kell tehát valami hatalmas dolgot 

tennünk az ő köszöntésére, nem kell lehoznunk a csillagokat, 

'pusztán' keresztény, Krisztust követő módon kell élnünk, mert 

ezzel szerezhetünk igazi örömet Neki, s üdvösséget magunknak.  

Szombat (szeptember 13.): Aranyszájú Szent János püspök és  

egyháztanító emléknapja 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 

Általános imaszándék: 

hogy az értelmi fogyatékosok megkapják a szükséges szeretetet és 

segítséget ahhoz, hogy emberhez méltóan tudjanak élni. 

Missziós imaszándék: 

hogy a keresztények Isten Szavától lelkesítve tudják szolgálni a 

szegényeket és a szenvedőket. 

A pápa imaszándékai szeptember hónapra 

Árva az a keresztény, aki nem érzi Szűz Máriát édesanyjának! 

Az Úr mindig megbocsát nekünk és mindig mellettünk van. 

Rajtunk áll, hogy engedjük-e ezt neki. 

Krisztus a keresztről tanít szeretni minket, - azokat is, akik minket 

nem szeretnek. 

Egy keresztény képes adni. Élete tele van nagylelkű, gyakran rejtve 

maradó tettekkel felebarátjai felé. 

                forrás: internet, twitter – Ferenc pápa 

Ferenc pápa 


