
 

   V. évf. 31. szám               2016. augusztus 7.  

Tabi Öröm-Hírmondó 

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 
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Hivatali órák:   csütörtök.: 16
00

 - 17
30 

óráig 

                            szombat:     9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Keresztelés:       szombat: 10
00

 órakor 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, Kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       7
00

 óra  

Csütörtök:       Tab     18
00 

óra     

Péntek:        Tab     18
00

 óra  

Szombat:             Tab       7
00

 óra  

Páratlan héten szombaton:      Megyer    18
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páros héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

Zala:                 9
30

 óra 

Páratlan héten vasárnap: Lulla                 8
00

 óra 

   Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap: Bábony     15
00

 óra  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Boldog az a nemzet * melyet az Úr örökségül választott magának. 

Ne mérgelődj azon, hogy nem tudod az embereket megváltoztatni 

és olyanná tenni, 

amilyennek szeretnéd, ha lennének, 

mivel még magadat sem tudod olyanná tenni, 

amilyen lenni szeretnél.                                   Kempis Tamás 

Hétfő (augusztus 8.): Szent Domonkos áldozópap 

emléknapja 

Kedd (augusztus 9.) A keresztről nevezett Szent Teréz 

Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú, Európa 

társvédőszentjének ünnepe, aki 

1891-ben született Breslauban, zsidó szülők tizenegyedik 

gyermekeként. Nagy érdeklődéssel fordult a filozófia felé, és 

állandó kapcsolatot tartott fenn korának jeles képviselőivel. Nagy 

hatással volt rá Avillai szent Teréz önéletrajza, és a 

kereszténységgel való számos találkozás hatására 1922. január 1-

jén megkeresztelkedik. Bár ekkor szeretett volna a Kármelbe 

lépni, de a tanítás és oktatás lett a feladata. Vágya csak 1933-ban 

teljesült, és Köln városának monostorába lépett be, ahol 

folyamatosan tette le a fogadalmait, 1938-ban az örök fogadalmat. 

Tudományos munkát végezhetett, és a lelki élet nagyjainak írásait 

tanulmányozta. Keresztes Szent János születésének 400. 

évfordulójára írt még egy cikket. 1942. augusztus 5-én, több 

nővérrel együtt a Gestapo elhurcolta, és augusztus 9-én az 

Auschwitz-i haláltáborban fejezte be életét. Boldoggá avatása 

Kölnben 1987. május 1-jén, szentté avatása 1998. október 11-én, 

Rómában, a Szent Péter téren történt. 

Szerda (augusztus 10.): Szent Lőrinc diakónus és  

vértanú ünnepe 

Csütörtök (augusztus 11.): Szent Klára szűz emléknapja 

Szombat (augusztus 13.): Boldog XI. Ince pápa emléknapja 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

Augusztus 14-én, vasárnap ünnepeljük a torvaji templom 

búcsúját a 9
30

 órakor kezdődő szentmise keretében. Szokott 

feltételekkel teljes búcsú nyerhető! Szeretettel hívom és várom a 

Testvéreket! 

Az Egyházközség szervezésében gyalogos zarándoklatot 

hirdetünk Tab-Kapoly-Zics-Nágocs útvonalon keresztül 

Andocsra. 2016. augusztus 15-én, hétfőn keltsük éltre az 

Andocsra vezető gyalogos zarándoklatot! Csatlakozzon hozzánk, 

hogy együtt adhassunk hálát az andocsi Szűzanyának! Gyülekező 

reggel 6 óráig a templomnál, majd az áldás után indulás. 

Jelentkezni lehet 2016. augusztus 7-ig, a sekrestyében szentmisék 

előtt és után, vagy a tabi plébánia elérhetőségeinek egyikén. 

Augusztus 15-én, hétfőn Szűz Mária mennybevételének 

főünnepe lesz, ismert nevén Nagyboldogasszony napja. 

PARANCSOLT ÜNNEP, A SZENTMISÉN VALÓ 

RÉSZVÉTEL BŰN TERHE ALATT KÖTELEZŐ! Olyan 

parancsolt ünnepünk, amely nem munkaszüneti napra esik. Most 

kell megmutatnunk, mennyire vagyunk katolikusok. Úgy 

intézzük dolgainkat, hogy munka mellett is családunk minden 

tagja részt tudjon venni a 18
00 

órakor kezdődő szentmisén. 

Augusztus 20-án, szombaton, államalapító Szent István 

királyunk ünnepe, Lullán 8
30

 órai kezdettel tartjuk a szentmisét 

kenyérszenteléssel. Tabon, az ünnepség után 11
00

 órakor 

kezdődik az ünnepi szentmise a város főterén (jó idő esetén), 

amelynek végén a testvéregyházak képviselőivel együtt 

megáldjuk az új kenyeret. Szeretettel hívom és várom a 

Testvéreket e szép ünnepre.  

Az esztendő fele eltelt, ha módunkban áll, az egyházi adó 

befizetésével tegyünk eleget egyházi kötelezettségünknek. 

            Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Vannak dolgok az életében, amelyeket minden áron meg kell 

óvnia és védenie! Különben örökre elvesznek, és szegényebb lesz 

nélkülük. 

Felelős a hitéért. 

Felelős a lelkiismeretéért. 

Felelős a szívéért. 

És felelős azokért az emberekért, akik önre bízták magukat, vagy 

akiket Isten bízott önre, és akikről gondoskodnia kell. 

Felelős hite lángjáért. Ápolja hát! 

Felelős lelkiismerete hangjának csengéséért. Képezze hát! 

Felelős szíve tisztaságáért. Vigyázzon rá! 

Felelős szerettei testi-lelki javaiért. Gondoskodjon róluk! 

Hogyan? 

Gondolja azt, hogy kertész, Isten kertésze, aki sövényt húz 

minden kicsi, gyenge és törékeny palánta köré, hogy azok 

nőhessenek és teremhessenek. Veszély ugyanis, amely sérülést 

okozhat nekik, van elég! 

És ami egyszer eltört, az nehezen gyógyul... 

Vannak dolgok az életében, amelyeket minden áron meg kell 

óvnia és védenie! 

Hisz ön Isten dolgainak a kertésze. 

Egész élete folyamán felelős azért, ami és aki számára fontos, 

illetve amit és akit Isten önre bízott. 

Legyen jó kertész!                            forrás: Laudetur, internet 

Kertész vagy? 

Heti megfontolandó gondolat 


