
 

IV. évf. 23. szám                      2015. június 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
00

 - 17
30

 óráig. 

                          szombat:    9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Keresztelés:     szombat:  10 óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       8
00

 óra 

Csütörtök, péntek:   Tab     18
00 

óra 

Szombat:             Tab       7
00

 óra 

Páros héten szombaton:      Megyer         18
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páratlan héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

 Zala:                 9
30

 óra 

Páros héten vasárnap:       Lulla                 8
00

 óra 

    Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap:  Bábony    15
00

 óra  

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

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 

Zsoltár: Veszem az üdvösség kelyhét, * és az Úr nevét hívom segítségül. 

 

Csütörtök (június 11.): Szent Barnabás apostol emléknapja 

Péntek (június 12.): Jézus Szentséges Szíve főünnep 

Szombat (június 13.): A Boldogságos Szűz Mária 

    Szeplőtelen Szíve emléknapja 

 

Ünnepek, emléknapok 

 

Jézus Szíve hónapja a június, ezért a péntek esti szentmisék előtt 

17
30

 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk. 

Június 7-én, vasárnap a szentségimádás elmarad, 18
00

 órakor 

azonban ünnepi szentmise lesz a plébániatemplomban. 

Hálásan köszönöm mindazok munkáját, akik a 

Plébániatemplom búcsújának szervezésében a templomkert 

takarításában és egyéb munkálataiban kivették részüket. A Jó 

Isten fizessen vissza mindenért százszorosan. Külön köszönöm a 

Polgármester Úr, a GAMESZ, és az Önkormányzat támogató 

segítségét! 

Június 14-én, vasárnap a sérsekszőlősi, zalai és a tabi templom 

felújítására adjuk adományainkat! 

Az elsőáldozási ruhák visszavétele június 10-én, szerdán 16
15

 

órától lesz a Katolikus Iskolában.  

Június 27-én, szombaton a 10
00 

órás szentmise keretében a Szent 

László történelmi emlékhelyen, Somogyváron, Balás Béla 

megyéspüspök áldozópappá szenteli a közösségünkhöz tartozó 

Németh Zsolt kispapunkat, amely ünnepünkre autóbuszt 

indítunk. JELENTKEZNI A SEKRESTYÉBEN, ILLETVE 

AZ EGYHÁZKÖZSÉGI TAGOKNÁL LEHET! Az autóbusz 

költsége 1500 Ft-ba kerül. Nagyon örülnék, ha szép számmal 

képviselnénk az Egyházközséget.  

Június 28-án, vasárnap a 16
00

 órakor kezdődő szentmise 

keretében a papság és a hívek jelenlétében mutatja be Zsolt atya 

az újmiséjét a Plébániatemplomban. Ezen a vasárnapon csak ez 

az egy szentmise lesz a plébánia területén. Szeretettel kérek 

mindenkit, akinek lehetősége van, sütemények sütésével 

támogassa ezt az alkalmat. Részleteket később hirdetek majd! 

        Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

„Azért járok templomba, mert örököse vagyok az Egeknek. Arra 

vágyom és azt remélem, hogy egy nap majd birtokomba vehetem 

örökségemet. Templomba járok, mert hozzá akarom szoktatni a 

szememet az Egek látványához, de még nem látom Istent, mert 

nincs elég erőm ehhez. Ott vagyok a templomban, nem látom, de 

mindez csak azért történik, hogy egyszer majd láthassam. A zsoltár 

és a szent ének, a gyónás és az imádás segítségével tanulom 

szerepemet.”     Boldog John Henry Newman bíboros 

„Istenünk, Tőled elválni egyenlő az eleséssel, 

  Hozzád fordulni annyi, mint újból fölkelni, 

  Ha Benned maradunk, biztonságos lesz életünk.  

  Istenem, Téged elhagyni annyit jelent, mint meghalni. 

  Hozzád hazatérni annyi, mint új életre föltámadni.” 

Szent Ágoston 

Hívő emberként hétről hétre eljövünk Jézushoz, hogy hallgassuk 

szavát, táplálkozzunk testével, és a közösségben megerősödjünk. 

Talán bele is szürkülünk a mindennapok egyformaságába. Ezért 

fontos keresni azokat a jeleket, amelyeket Isten ma elénk tár. Jézus 

tanítása ma is újdonságként hathat ránk. 

Jézus gyógyít. A gyógyítás, a csoda jel az ember számára. Milyen 

jelek vannak az életemben? Mert vannak, csak rá kell csodálkozni. 

Mai racionalista környezetünkben, gondolkodásunkban ezeknek a 

jeleknek nehezen jut hely. (...) Az is nehézség, hogy ma nem 

könnyű csendet teremteni magamban és magam körül. Viszont 

rácsodálkozni dolgokra, Isten műveire, csak csendben lehet. 

Itt vagyunk a szentmisén hétről hétre, esetleg hétköznapokon is. 

Hiszek-e a szentmise erejében? Nem könnyű, mert nem feltétlenül 

ebben a világban látom meg hatását. Mégis, ha meg tudom 

erősíteni magamban a szentmise végtelen erejét és értékét, akkor 

törekedni tudok rá, hogy gyakran legyen részem benne, gyakran 

ajánlhassam fel magamért vagy másért a szentmisét. 

                                                                            Fülöp Ákos atya 

A tanítványság alapja a hitem 

 

Az Úrnapja Krisztus szent Testének és Vérének ünnepe. 

Szentháromság ünnepe utáni csütörtökön, de nálunk a következő 

vasárnapon tartott főünnep. A Nagycsütörtöki ünneplés a nagyhét 

hangulata miatt nem tudja az öröm hangulatát kellőképpen 

kifejezni. Ennek az Oltáriszentségben köztünk lévő megtestesült 

Krisztusnak a lelkes ünneplését szolgálja az Úrnapja. Az ünnepi 

szentmise után körmenettel folytatódik a liturgia. 1247-ben ülték 

meg először az ünnepet Lüttichben. Krisztus annakidején ugyanis 

látomásban adta tudtul az ágostonrendi lüttichi Szent Juliannának, 

hogy szeretetének ezt a titkát egyházi ünneppel is dicsőítsék. Az 

ünneplést IV. Orbán pápa 1264-ben az egész egyházra elrendelte. 

A liturgikus szövegeket és a szentmise szekvenciáját Aquinói 

Szent Tamás írta meg. A szentmise végén az Oltáriszentséggel a 

kézben körmenetben a pap elindul, és négy oltárt érintve 

körbehordozza a köztünk élő Eucharisztikus Krisztust. 

Gondolat: Az Oltáriszentség örök életünkre szóló táplálékunk. 

 

 

Úrnapja 

 

 


