
 

 

VIII. évf. 32. szám                   2019. augusztus 11. 

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

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

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: 

Augusztus 12., hétfő 18
00

 Tab – Augusztus 13., kedd - 18
00

 Tab 

Augusztus 14., szerda 7
00

 Tab 

Augusztus 15., csüt. 8
00

 és 18
00

 Tab 

Augusztus 16., péntek 18
00

 Tab – Augusztus 17., szom. 7
00

 Tab  

Augusztus 18.,vasárnap: 

8
00

: Sérsekszőlős – 9
30

: Torvaj – 11
00

 és 18
00

: Tab 13
00

: Zala 

Augusztus 19., hétfő 18
00

 Tab 

Augusztus 20., kedd - 8
30

 Lulla – 11
00

 és 18
00

Tab 

Augusztus 21., szerda 7
00

 Tab – Augusztus 22, csüt. 18
00

 Tab 

Augusztus 23., pént.: 18
00

 Tab – Augusztus 24., szomb. 7
00

 Tab  

Augusztus 25.,vasárnap: 

8
00

: Lulla – 11
00

 és 18
00

: Tab  

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

-Templomainkban a szentmisék után 

-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.) 

  Új neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab 

-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra: CIB Bank: 10700749-71203887-51100005  

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Főtisztelendő Plébános Úr! 

Jelen soraimmal, 2019. augusztus 10-ei hatállyal kinevezem 

Főtisztelendőségedet az Andocsi Esperesi Kerület helyettes 

esperesévé. Legyen segítségére Borza Miklós esperesnek a kerület 

ügyeinek intézésében. Az esperes kötelességét és jogait az Egyházi 

Törvénykönyv 555. kánonja és az eddigi egyházmegyei 

rendelkezések tartalmazzák.  

Köszönöm munkáját, szolgálatára Isten áldását kérem! 

Kaposvár, 2019. július 31. 

Paptestvéri szeretettel:   Varga László 

    megyéspüspök 

Augusztus 15-én, csütörtökön 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 a munka mellett is családunk 

minden tagja részt tudjon venni a 8
00

 vagy a 18
00

 órakor 

kezdődő szentmisén. 

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 CIB Bankban a plébánia folyószámlájára (név és 

cím megadásával), amely megtalálható az Örömhírmondóban, 

illetve a plébánia honlapján is. 

A plébániatemplom tetőfelújítására gyűjtést hirdetek az 

Egyházközségben. Aki szívesen hozzájárulna a felújítás 

költségeihez - legfőként a tervezés költségeihez, ami 1 millió 

forint -, hálás szívvel köszönjük. A tetőfelújítás várható költsége 

35 millió forint lesz. Eddig összegyűlt a tervezési költség fele, 

azaz 500 ezer Ft, amit hálás szívvel köszönök meg. 

Az Egyházközség szervezésében gyalogos zarándoklatot 

hirdetünk Tab-Kapoly-Zics-Nágocs útvonalon keresztül 

Andocsra 2019. augusztus 15-én, csütörtökön. Csatlakozzon 

hozzánk, hogy együtt adhassunk hálát az andocsi Szűzanyának! 

Jelentkezni lehet 2019. augusztus 10-ig a sekrestyében szentmisék 

előtt és után, vagy a tabi plébánia elérhetőségeinek egyikén. 

Jelentkezéskor kérjük, adja meg nevét, elérhetőségét. Gyülekező a 

plébániatemplomnál 4
30

 órától. 4
45

 órakor a zarándokok 

megáldása lesz, majd indulás 5
00

 órakor. A csak oda utat vállalók 

estében a zarándokfüzet ára 300Ft/fő, a programfüzet a 

buszköltséggel együtt. 500Ft/fő. 

Augusztus 18-án, vasárnap ünnepeljük a torvaji templom 

búcsúját a 9
30

 órakor kezdődő szentmise keretében. Szokott 

feltételekkel teljes búcsú nyerhető. Szeretettel hívom és várom a 

Testvéreket!  

Augusztus 20-án, kedden államalapító Szent István királyunk 

ünnepe van. Lullán 8
30

 órai kezdettel tartjuk a szentmisét 

kenyérszenteléssel. Tabon, a városi ünnepély után 10
00

 órától 

a Fuor Bones Quartet koncertje lesz a templomban, 11
00

 

órakor kezdődik az ünnepi szentmise, amelynek végén a 

testvéregyházak képviselőivel együtt megáldjuk az új 

kenyeret.  Ezen a napon 18
00

 órakor is lesz szentmise. 

Szeretettel hívom és várom a Testvéreket e szép ünnepre.  

A torvaji búcsú miatt augusztus 18-án, vasárnap Zalán a 

szentmise 13
00

 órakor kezdődik. 

                 Sifter Gergő h. esperes - plébános 

Hirdetések 

 

 

Kinevezés 

Szűz Mária, a dicsőséges szeretet édesanyja, aki soha nem hagytál 

magára egyetlen segítségért kiáltó gyermeket sem! Édesanyám, 

akinek keze szüntelenül dolgozik hőn szeretett gyermekeiért, 

mivel lényedet az isteni szeretet és a szíveden túlcsorduló végtelen 

irgalmasság élteti, fordítsd felém együttérzéssel teli arcod! Tekints 

a seregnyi “csomóra”, mely életemet fojtogatja! Ismered 

reménytelenségem és fájdalmam. Tudod, mennyire megkötöznek 

engem e csomók. Mária, édesanya, akit Isten azzal bízott meg, 

hogy kioldozd gyermekeid életének csomóit, kezedbe helyezem 

életem szalagját. Senki, még a gonosz sem ragadhatja el azt 

irgalmas segítségedtől. Egyetlen csomó sincs a kezedben, amelyet 

ne tudnál kioldozni. Irgalmad, és fiadnál, Jézusnál, az én 

szabadítómnál való közbenjáró hatalmad által fogadd el a mai 

napon e “csomót” (nevezzük meg, ha lehetséges). Isten 

dicsőségére kérlek, oldozd ki azt mindörökre! Benned remélek. 

Te vagy égi Édesanyánk, akit Isten nekünk adott, te vagy az én 

törékenységem erőssége, nyomorúságom gazdagsága, 

szabadításom mindattól, ami akadályoz abban, hogy Krisztussal 

legyek. Fogadd kegyesen kérésemet! Őrizz engem, vezess engem, 

védelmezz engem! Te vagy az én biztos menedékem. Csomóoldó 

Boldogasszony, imádkozz értem!  

Ima 


