
 

 

       VII. évf. 27. szám                         2018. július 8. 

Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Szemünk az Úrra tekint, amíg csak meg nem könyörül rajtunk. 

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, örökre enyém 

vagy.” (vö. Iz 43,1) 

Sokan ismerhetjük ezt a bibliai idézetet, és nemcsak az énekből, 

hanem a jelenlegi plébánosunk szentelési jelmondata is ez, amit 

sokszor hallhattunk már tőle. Így június 30-án, szombaton is, 

amikor 10
00

 órai kezdettel Gergő atya szentmisét mutatott be 

plébániatemplomunkban, áldozópappá szentelésének 10. 

évfordulóján. Az alkalom a jeles eseményhez méltóan felemelő, 

tartalmas és egyben megható volt. Az ünnepi alkalmat a 

sérsekszőlősi kórus énekei is szebbé tették, és természetesen a 

papi jelmondattal kezdődő ének is felcsendült, amit együtt 

énekeltünk a kórussal és az elérzékenyült plébánosunkkal. Az 

egyházközségben valamint az előző szolgálati helyein élő hívek 

adományaiból egy kelyhet, paténát és a hozzá tartozó hímzett 

pallát, korporálét és kehelytörlő kendőt kapott ajándékba. A 

paténán és a pallán Gergő atya papi címere látható gravírozva 

illetve hímezve, ettől lett egyedi és személyes. A szertartás után 

agapé volt a Figura bisztro pincéjében, ahol szép számban 

ünnepeltek együtt a hívek az atyával. A közöttünk töltött 5 évet 

megköszönve, további munkájához Isten áldását kérjük.  

 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: :  06- 30/785-1060  

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.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise- és szertartásrend: 

Július 9., hétfő: 18
00

 Tab – Július 10., kedd 18
00

 Tab 

Július 11., szerda 7
00

Tab – Július 12., csüt. 18
00

 Tab 

Július 13., péntek 18
00

 Tab – Július 14., szombat 7
00

 Tab  

Július 15., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Megyer - Tab: 11
00

 és 18
00 

Július 16., hétfő: 18
00

 Tab – Július 17., kedd 18
00

 Tab 

Július 18., szerda 7
00

Tab – Július 19., csüt. 18
00

 Tab 

Július 20., péntek 18
00

 Tab – Július 21., szombat 7
00

 Tab  

Július 22., vasárnap: 

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00

 és 18
00

  

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra: 11743112-20002059-00000000. A közlemény 

rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az 

adott évet. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Szerda (július 11.): Szent Benedek apát Európa 

   fővédőszentjének ünnepe 

Pappá szentelési évforduló 

 

Július 19-én, csütörtökön az esti szentmise után 18
30

-kor, 

szülői értekezletet tartunk az orfűi táborban részt vevő 

gyerekek szüleinek a plébániatemplomban. 

Előre hirdetem, hogy a zalai templom búcsúját július 22-én, 

vasárnap a 9
30

 órakor kezdődő szentmise keretében 

ünnepeljük. A szokott feltételekkel teljes búcsú nyerhető. (Tiszta 

lélek, szentáldozás, és imádság a Szentatya szándékára.) 

Előre hirdetem, július 29-én, Szent Kristóf (az utazók 

védőszentje) ünnepéhez kötődően a 11
00

 órakor kezdődő 

szentmise után, gépjárműmegáldást végzünk. Szeretettel 

hívok minden autóval, motorkerékpárral és biciklivel 

közlekedő Testvéremet! 

Az esztendő fele eltelt, ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek 

eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével. 

Ennek összege 4000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a szentmisék 

előtt és után a sekrestyében, a plébánián hivatali időben, 

valamint az OTP Bankban a plébánia folyószámlájára (név és 

cím megadásával), amely megtalálható az Örömhírmondóban, 

illetve a plébánia honlapján is. 

Kérem a kedves Testvéreket, hogy támogassák a plébániai 

táborunkat. Amennyiben lehetőségük van, szívesen fogadunk 

zöldségféléket, burgonyát, hagymát, lekvárt, gyümölcsöt, mézet, 

cukrot, lisztet, olajat, tejet, amelyet leadhatnak a szentmisék 

előtt és után a sekrestyében, legkésőbb július 29-ig, 

vasárnapig. Gyermekeink nevében is hálásan köszönöm.  

Figyeljünk a miserendre! A filiákban a miserend július 

hónapban módosul a változó ünnepek miatt! Július 15-én 8
00

 

órakor Lullán, 9
30

-kor Megyeren lesz szentmise. Július 22-én 

és július 29-én 8
00

 órakor Sérsekszőlősön, 9
30

-kor Zalán 

lesznek szentmisék.  

         Sifter Gergő plébános 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

Hirdetések 

 

 

Jorge Mario Bergoglio, azaz Ferenc pápa személyes hitvallása, 

melyet röviddel papszentelése előtt "egy nagyon összeszedett 

pillanatban" írt:  

Hinni akarok az Atya Istenben, aki gyermekeként szeret engem, 

és Jézusban, az Úrban, aki kiárasztotta lelkét életemre, hogy 

felvidítson és elvezessen az élet örök országába.  

Hiszek a történetemben, amelyet Isten szerető tekintete hatott át, 

és azon a szeptember 21-i, tavaszi napon elvezetett a találkozásra, 

hogy meghívjon a követésére.  

Hiszek a fájdalmamban, mely az önzés miatt terméketlen, ha 

beletemetkezem.  

Hiszek lelkem nyomorúságában, mely csak kapni akar, anélkül, 

hogy adna.  

Hiszem, hogy a többiek jók, s hogy félelem nélkül kell szeretnem 

őket, és anélkül, hogy valaha is elárulnám őket azért, hogy 

biztonságot keressek magamnak.  

Hiszek a szerzetesi életben. Hiszem, hogy nagyon akarok 

szeretni.  

Hiszek a naponként pusztító halálban, mely elől menekülök, de 

amely rám mosolyog, és várja, hogy elfogadjam.  

Hiszek Isten befogadó türelmében, mely jóságos, mint egy nyári 

éjszaka.  

Hiszem, hogy apám az égben együtt van az Úrral.  

Hiszem, hogy Duarte atya is ott van és közbenjár a papságomért. 

Hiszek Máriában, anyámban, aki szeret engem, és soha nem fog 

magamra hagyni.  

És várom a mindennapok meglepetéseit, amelyekben meg fog 

mutatkozni a szeretet, az erő, az árulás és a bűn, melyek 

elkísérnek a végső találkozásig azzal a csodálatos arccal, melyről 

még nem tudom, hogy milyen, aki elől állandóan menekülök, de 

meg akarom ismerni és szeretni akarom. Amen. 

Forrás: Andrea Tornielli - Ferenc pápa élete, eszméi, szavai 

Ferenc pápa hitvallása 

 

 


