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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

 órától 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise- és szertartásrend: 

Augusztus 7., hétfő: 18
00

 Tab  -  Augusztus 8, kedd: 18
00

 Tab 

Augusztus 9., szerda: 7
00

 Tab  -  Augusztus 10 ., csüt.: 18
00

 Tab 

Augusztus 11., péntek: 18
00

 Tab  - Augusztus 12., szom: 7
00

 Tab 

Augusztus 13., vasárnap: 

Sérsekszőlős: 8
00

 - Zala: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00 

Augusztus 14., hétfő:18
00

 Tab  -  Augusztus 15., kedd: 18
00

 Tab 

Augusztus 16., szerda: 7
00

 Tab -  Augusztus 17 ., csüt.:18
00

 Tab  

Augusztus 18., péntek: 18
00

 Tab 

Augusztus 19., szom.: 7
00

 Tab  -  Megyer, új református 

templom: 16
00

 – Kenyérszentelés – Ökumenikus Istentisztelet 

Augusztus 20., vasárnap: 

Lulla: 8
00

  Kenyérszentelés - Torvaj: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00

  

 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Király az Úr! * A legfölségesebb az egész világon! 

 

A zalai templom külső felújítására pályázatot nyertünk, de 

még 1 millió Ft hiányzik, amely összegre gyűjtést hirdetek. A 

zalai templomban minden szentmise perselypénze ezt a célt 

szolgálja, aki nagyobb összegű adományt szeretne a templom 

felújítására felajánlani, megteheti a szentmisék előtt és után a 

sekrestyében és a plébánián. Jó szándékú adományaikat a Jó 

Isten fizesse vissza százszorosan! A gyűjtés eredményéről 

folyamatosan beszámolok. 

Augusztus 6-án elsővasárnap, a bábonyi kápolnában 15
00

 

órakor szentmise lesz, majd 17
00

 órától Tabon a 

plébániatemplomban szentségimádást tartunk: Magyarország, 

egyházmegyénk, egyházközségünk lelki megújulásáért. 18
00

 

órakor pedig szentmise lesz. 

A váltózó ünnepek és a búcsúk miatt egy kicsit megkeveredik 

a szentmisék rendje néhány hétig a falvakban. Lullán 

szentmise augusztus 20-án és augusztus 27-én reggel 8
00

 órakor 

lesz. A torvaji búcsút is augusztus 20-án ünnepeljük 9
30

 órakor. 

Az Egyházközség szervezésében gyalogos zarándoklatot 

hirdetünk Tab-Kapoly-Zics-Nágocs útvonalon keresztül 

Andocsra.  2017. augusztus 15-én, kedden keltsük éltre az 

Andocsra vezető gyalogos zarándoklatot! Csatlakozzon hozzánk, 

hogy együtt adhassunk hálát az andocsi Szűzanyának! 

Jelentkezni lehet 2017. augusztus 6-ig, a sekrestyében szentmisék 

előtt és után, vagy a tabi plébánia elérhetőségeinek egyikén. A 

szentmise főcelebránsa, amely 11
00

 órakor kezdődik, Sifter 

Gergely tabi plébános atya lesz. 

Augusztus 14-én, az előző évekhez hasonlóan virrasztást 

tartunk Tabon a templomban, hazánkért! 20
00

 órakor 

Szentségkitétel, éjfélkor pedig szentségi áldással Szentségeltétel. 

Szeretettel hívom és várom a testvéreket, nem csak a Rózsafüzér 

társulat tagjait. Hiszen van miért és ki(k)ért imádkoznunk. 

Augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételének főünnepe lesz, 

ismert nevén Nagyboldogasszony napja. PARANCSOLT 

ÜNNEP, A SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL BŰN 

TERHE ALATT KÖTELEZŐ! Egyetlen olyan parancsolt 

ünnepünk, amely nem munkaszüneti napra esik. Most kell 

megmutatnunk, mennyire vagyunk katolikusok. Intézzük úgy 

dolgainkat, hogy a munka mellett is családunk minden tagja 

részt tudjon venni szentmisén, ami itt Tabon 18
00

 órakor 

kezdődik.          Sifter Gergő plébános 

Amikor Jézus felment a Tábor hegyére az apostolokkal, nem azt 

mondja: „Örvendek, hogy jól érzitek magatokat, készítünk három 

sátrat, és nem megyünk vissza a világba...” - Nem azt akarja, hogy 

a keresztény kivonuljon a világból, szépen berendezkedjen egy 

elefántcsonttoronyban és jól meglegyen ott, hanem hogy 

megszentelje a világot. A világot, állhatatos imával, verejtékes 

munkával és szeretettel hullatott vérrel lehet megszentelni!!  

     Böjte Csaba testvér 

Tábor hegyéről le kell jönni!! 

Jézus megdicsőülésének helye a régi hagyomány szerint a galileai 

Tábor-hegy volt. A csoda színhelyén még az arab hódítás előtt 

három bazilika épült. Felszentelésük napja augusztus 6. lett 

Urunk színeváltozásának (latinul: transfiguratio) ünnepe. 

E napon Jézus emberi testében, még a feltámadás előtt való isteni 

dicsőségének felragyogását ünnepeljük. Az esemény a Tábor 

hegyén történt, a Szentírás a színeváltozást nem Jézus Krisztus 

misztikus élményeként, hanem a tanítványoknak adott 

kinyilatkoztatásként írja le (Mk 9,2–7; Mt 17,1–9; Lk 9,28–36; 

2Pt 1,16–18). Hatására megvilágosodott az apostolok számára 

Jézus rejtett isteni méltósága. 

A színeváltozás fontos mozzanatai: a ragyogó fény, a felhő, 

Mózes és Illés megjelenése, az Atya szózata. A felhő az 

Ószövetségben is Isten jelenlétének szimbóluma, az Atya szózata 

a felhőből Jézus megkeresztelkedésére emlékeztet. Mózes és Illés 

megjelenése is Jézus Krisztus messiási igazolása: ők képviselik a 

„törvényt és a prófétákat”, tehát az egész ószövetségi tanítást és 

jövendölést. Krisztus arcának ragyogása és ruhájának fehérsége 

emlékeztet arra, hogy földi alakja ellenére is égi lény (Dán 7,9; 

10,5; ApCsel 1,20; Jel 3,4), sőt arra, hogy ő az Emberfia, aki égi 

magasságokba emelkedik (Dán 7,13). 

Az ünnepet az Érdy-kódexben Úr színe változatja, a Müncheni-

kódex naptárában Úrnak megváltozása, illetve Jézus tábor-hegyi 

színváltozásának ünnepe néven említik. 

A nyugati egyházban az első ezredforduló közeledtével kezdték 

számon tartani, összefüggésben Krisztus 1000-re várt 

visszatértével. Hivatalos ünneppé III. Callixtus pápa emelte. 

Istenünk, te egyszülött Fiad dicsőséges színeváltozásakor Mózes 

és Illés tanúságtételével erősítetted meg hitünk szent titkait, és 

csodálatos reménységet nyújtottál, hogy gyermekeiddé fogadsz 

minket. Add meg nekünk, hogy szeretett Fiad szavára hallgatva 

társörökösei lehessünk Krisztusnak. Aki veled él és uralkodik a 

Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. 

     Forrás: internet 

Kedd (augusztus 8.): Szent Domonkos áldozópap 

   emléknapja 

Szerda (augusztus 9.): A Keresztről nevezett Szent Teréz 

             Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú, 

   Európa társvédőszentje ünnepe 

Csütörtök (augusztus 10.): Szent Lőrinc diakónus és vértanú 

   ünnepe 

Ünnepek, emléknapok 

 

 Hirdetések 

 

Urunk színeváltozása 

 


