
 

 

VIII. évf. 43. szám                   2019. október 27. 

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

Zsoltár: A szegény felkiáltott az Istenhez, * és Isten meghallgatta őt. 

 

 

 

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: 

Október 28., hétfő 18
00

 Tab – Október. 29., kedd 18
00

Tab 

Október 30., szerda 8
00

 Tab – Október 31, csütörtök. 18
00

 Tab 

November 1., péntek.: 8
00

 és 18
00

 Tab 

November 2., szombat. 7
00

 Tab  

November 3.,vasárnap: 

8
00

: Lulla – 9
30

 Zala - 11
00

 és 18
00

: Tab – 13
00

: Megyer  

November 4., hétfő 18
00

 Tab – November 5., kedd 18
00

Tab 

November 6., szerda 8
00

 Tab – November 7, csütörtök. 18
00

 Tab 

November 8., péntek.: 18
00

 Tab – November 9., szomb.. 7
00

 Tab  

November 10.,vasárnap: 

8
00

: Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - 11
00

 és 18
00

: Tab 

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Gyermekem… 

Lehet hogy te nem ismersz engem, de én mindent tudok rólad…  
Zsoltárok 139,1 
Azt is tudom, hogy pontosan mikor ülsz le, és mikor állsz 

fel…Zsoltárok 139,2 

Minden utadat jól ismerem…Zsoltárok 139,3 

Mert képmásomra teremtettelek téged…1Mózes 1,27 

Anélkül hogy tudnád, bennem élsz, mozogsz, létezel… Apostolok 

Cselekedetei 17,28 

Mielőtt megformáltalak az anyaméhben, már ismertelek…Jeremiás 

1,4-5 
Nem véletlen születtél, életed minden napja megíratott az én 

könyvemben…Zsoltárok 139,16 

Csodálatosan teremtettelek meg…Zsoltárok 139,14 

Hamisan képviseltek azok, akik nem ismernek engem…János 8,41-

44 

Nem zárkóztam el tőled és nem vagyok haragtartó, hanem teljes 

szeretettel tekintek rád…1János 4,16 

Vágyom arra, hogy szeretetemmel elhalmozzalak…1János 3,1 

Többet adok neked, mint valaha földi apádtól kaphatnál…Máté 7,11 

November 1-jén, pénteken sírkőszentelést végzek 9
30

 órától a 

tabi temetőben. Aki szenteltetni szeretne, kérem, jelezze a 

sekrestyében vagy a plébánián. Találkozó a ravatalozónál lesz! 

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben 

imádkozik a megholtakért november 1-8-ig, mindennap teljes 

búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa 

szándékára. 

November 1-jén, pénteken Mindenszentek főünnepe, 

parancsolt ünnep. SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL BŰN 

TERHE ALATT KÖTELEZŐ! Szentmisék lesznek a 

plébániatemplomban 8
00

 és 18
00

 órakor. A délelőtti és az esti 

szentmise végén is megtartjuk a megemlékezést elhunyt 

szeretetteinkért. Újra megkondulnak a harangok az idén 

elhunytakért. 

November 2., szombat, Halottak napja, szentmise lesz a 

plébániatemplomban 7
00

 órakor. Akik meglátogatnak egy 

templomot vagy kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott 

feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy 

Hiszekegyet kell elimádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző 

vagy a következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.  

November 3-án, vasárnap tartjuk a bótai falurész búcsúját a 

9
30

 órakor kezdődő szentmise keretében a zalai templomban.  

Akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, Keresztény Élet, 

Adoremus újságokat előfizetni, kérem, szíveskedjenek jelezni 

a sekrestyében vagy a plébánián november végéig. 

Újságelőfizetést a jövő évre csak a teljes összeg (éves díj) 

befizetésével áll módunkban elfogadni.  

Plébániai Karitászcsoportunk idén ünnepli alapításának első 

évfordulóját. Ez alkalomból szeretettel hívjuk és várjuk a kedves 

Testvéreket 2019. november 9-én, szombaton a 

plébániatemplomba a 15
30

 órakor kezdődő ünnepi műsorra, 

amelyen közreműködik a Szent Gellért Római Katolikus Óvoda 

és a Tabi Fúvószenekar kamara csoportja, majd az azt követő 

hálaadó szentmisére, amit Excellenciás és Főtisztelendő Mayer 

Mihály nyugalmazott pécsi püspök úr mutat be az Andocsi 

Esperesi Kerület papságával együtt. 

      Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Hirdetés 

Szerelmes levél Atyádtól 

 

Mert én vagyok a tökéletes Apa…Máté 5,48 

Minden jó ajándék számodra, amelyet elfogadsz, az én kezemből 

ered…Jakab 1,17 

Mert gondoskodom rólad és megadok mindent, amire szükséged 

van…Máté 6,31-33 

A jövődre vonatkozó terveim mindig reménnyel vannak 

teli…Jeremiás 29,11 

Mert örök szeretettel szeretlek téged…Jeremiás 31,3 

Annyiszor gondolok rád, mint ahány homokszem van a 

tengerparton…Zsoltárok 139,17-18 

Sohasem unok bele abba, hogy jót tegyek veled…Jeremiás 32,40 

Megtalálsz, ha teljes szíveddel keresel engem…5Mózes 4,29 

Ha a szíved összetört, akkor közel vagyok hozzád…Zsoltárok 34,19 

Mint ahogy a pásztor karjára veszi a bárányát, akképpen 

hordozlak szívemen téged…Ézsaiás 40,11 

Egy nap minden könnyet letörlök a szemeidről…Jelenések 21,3-4 

És megszabadítlak földi fájdalmaidtól…Jelenések 21,3-4 

Atyád vagyok, és fiamként szeretlek, mint ahogyan Jézust 

szeretem…János 17,23 

Mert Jézusban láthatod, hogy mennyire szeretlek…János 17,26 

Ő az én tökéletes képmásam…Zsidókhoz 1,3 

Azért küldtem el Fiamat, hogy bebizonyítsa, veled vagyok és nem 

ellened…Róma 8,31 

Jézus azért halt meg, hogy egymással megbékéltessünk… 
2Korinthus 5,18-19 

Az ő halála volt a szeretetemnek legmélyebb kifejezése…1János 

4,10 

Feladtam mindent, amit szerettem, azért hogy megnyerjem a te 

szeretetedet…Róma 8,32 

Ha befogadod fiamat, Jézust, úgy engem fogadsz be…1János 2,23 

És soha, semmi nem választhat el téged az én 

szeretetemtől…Róma 8,38-39 

Az én kérdésem ez: Akarsz-e az én a gyermekem lenni?…János 

1,12-13 

Szeretettel, Édesatyád, a Mindenható Isten 

        forrás: internet 


