
 

 

VIII. évf. 33. szám                    2019. augusztus 18. 

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

Zsoltár: Uram, irgalmadban ments meg engem, * Uram, siess segítségemre. 

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 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  

Augusztus 26., hétfő 18
00

 Tab – Augusztus 27., kedd  18
00

 Tab 

Augusztus 28., szerda 7
00

 Tab - Augusztus 29., csüt.  18
00

 Tab 

Augusztus 30., péntek 18
00

 Tab – Augusztus 31., szom. 7
00

 Tab  

.Szeptember 1,vasárnap: 

8
00

: Sérsekszőlős – 9
30

: Zala – 11
00

 és 18
00

: Tab 13
00

: Bábony 

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 

rabszolgával lássanak el, lóval és kancával, hat ökörrel és két 

tehénnel, harminc aprómarhával. Ruhákról és oltártakarókról a 

király gondoskodjék, papról és könyvekről a püspök. 

A tizedről 

Ha valakinek az Isten tízet adott egy évben, a tizedik részt adja az 

Istennek, és ha valaki tizedét elrejti, kilenc részt fizessen.” 

A Szent István által kialakított új rendet két törvénykönyv 

szentesítette. E törvénykönyvekben a király intézkedett az egyház 

működéséről és a vallásgyakorlás biztosításáról, a magántulajdon 

védelméről, biztosította a földesurak jogait népeik felett, 

rendelkezett a leggyakrabban előforduló bűncselekmények 

büntetéséről is. A törvénykönyvek cikkelyei nagyrészt 

megszabják a törvény megszegőinek büntetését is, az egész tehát 

jellegét tekintve büntetőtörvény. 

A törvényhozás nem terjedt ki számos olyan bűnre, amit a 

keresztény erkölcsi felfogás annak tartott. Ilyen esetben a vezeklés 

(penitencia) kiszabását áthárította az egyházi bíráskodásra, vagyis 

a világi bíráskodás mellett egyházi törvénykezés is létezett. A 

keresztény vallás elleni bűnöket tehát a király a püspökök elé 

utalta azzal, hogy ha a bűnös az egyház által kirótt büntetést 

vonakodna elviselni, kétszeresen bűnhődjék, ha pedig továbbra is 

makacskodna, akkor adják át a királyi bíróságnak. 

Szent István a magyar történelem egyik legkimagaslóbb 

egyénisége. Nevéhez fűződik a keresztény Magyar Királyság 

megalapítása, a független magyar egyházszervezet kiépítése, az 

első törvények kibocsátása. Uralkodása alatt Magyarország a 

keresztény Európa része lett. Tevékenységét a keresztény egyház 

is elismerte azzal, hogy 1083-ban szentté avatta. 
                           forrás: internet 

A 11. századból Szent Istvántól két, Szent Lászlótól három, 

Könyves Kálmántól két törvénygyűjtemény maradt fenn. E 

törvények elsősorban büntetőjogi rendelkezéseket tartalmaznak. A 

törvény az uralkodó akaratnyilvánítása volt, olyan 

rendelkezéseket tartalmazott, amelyeknek az egyedi eseten 

túlmutató, általános érvényt tulajdonítottak. A törvények 

megalkotásában az uralkodó mellett a királyi tanács is részt vett. 

A vasárnap megtartásáról 

A papok pedig és az ispánok hagyják meg az összes falusi 

bíróknak, hogy ezek parancsára vasárnap mindenki menjen a 

templomba, öregek és fiatalok, férfiak és nők, kivéve azokat, akik 

a tüzet őrzik. Ha pedig valaki amazok hanyagsága folytán nem 

tűzőrzés végett marad otthon, az ilyet verjék meg, és nyírják le. 

A keresztény vallás megtartásáról 

Ha valaki a keresztény vallás megtartását elhanyagolva és hanyag 

ostobaságtól megátalkodva az ellen bármi vétséget követ el, a 

vétek természetének megfelelően ítélje meg a püspök az egyházi 

törvények szabályai szerint. Ha pedig ellenszegüléstől indíttatva a 

reá rótt büntetést vonakodnék nyugodtan elviselni, ismét 

ugyanazon büntetéssel fegyelmezzék, és ezt is megismételve 

összesen hét ízben. És ha mindezek után is konoknak és 

makacsnak találtatik, adják át a király bíróságának – tudniillik 

mint a kereszténység védelmezőjének. 

A templomba járásról 

Azok, akik az istentisztelet hallgatására a templomba menvén, ott 

a misék szertartása alatt egymás közt mormognak, és másokat 

zavarnak, haszontalan történeteket mesélgetve és nem figyelve a 

szent olvasmányokra és a lelki táplálékokra, ha idősebbek, 

dorgálják meg őket, és gyalázattal űzzék ki a templomból, ha 

pedig fiatalabbak és közrendűek, e nagy vakmerőségükért a 

templom előcsarnokában mindenki szeme láttára kötözzék meg, s 

ostorozással és hajuk lenyírásával fenyítsék meg őket. 

A király adományáról az egyháznak 

Tíz falu építsen egy templomot, amelyet két telekkel s ugyanannyi 

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. 

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 órakor kezdődik. 

          Sifter Gergő h.esperes-plébános 

 

Hirdetések 

 

 

Szent István egyházi törvénykezése 


