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

Zsoltár: Dicséretre méltó és magasztos örökkön-örökké. 

 

 

 

A világnak szétosztotta 

Bor, s kenyérben önmagát. 

Mert testévé lesz az ostya, 

És a bor vérére vált. 

Életét így sokszorozza 

Ki legyőzte a halált. 

Keresztjén az ember sorsa 

Megváltásra így talált. 

 

S mert igéje rendelé így, 

Valódi az ostya-test. 

Kegyelme a szívben érik, 

Gyümölcsöt hoz a kereszt. 

Feltámadjon a remény, hit, 

S vigasztaló szeretet. 

Kehely tükrözi a vérit, 

Aki értünk szenvedett. 

 

Szentháromság súlyos titka, 

Hogy a Három mégis Egy. 

S eggyé fogad – így tanítja, 

Ha veszed a kenyeret. 

Örök-Egybe térjen vissza, 

Ki testével egy lehet. 

S borban a kegyelmet issza, 

Ki e földön vétkezett. 

Történt egyszer, mikor a tudós Ágoston Észak-Afrikában 

tartózkodott, a tengerparton sétálva azon töprengett, hogyan 

tudná megragadni a Szentháromság lényegét. 

Séta közben meglátott egy kisgyermeket, aki kagylóhéjjal 

merte a tenger vizét egy gödörbe, amelyet a tengerpart 

homokjába ásott. 

- Hát, te mit csinálsz? - kérdezte Ágoston a gyermeket. 

- Áttöltöm a tengert a gödrömbe - válaszolta teljes 

komolysággal a gyermek, és folytatta tovább a meregetést. 

- Gondolod, sikerülni fog? - kérdezte nevetve a szent - Nézd 

meg, milyen óriási a tenger, a kagylóhéj és a gödör pedig 

milyen pici. 

- Előbb kész leszek, minthogy Te megfejted, amin gondolkodsz 

- felelte a gyermek, majd eltűnt. 

Ez a kedves történet a Szentháromság titkának 

felfoghatatlanságára mutat rá. 

       forrás: internet 

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  

Mise- és szertartásrend: 

Június 8., hétfő 18
00

 Tab – Június 10., szerda 7
00

 Tab 

Június 12., péntek 18
00

 Tab – Június 13., szombat 7
00

 Tab 

Június 14., vasárnap: 

Tab: 10
00

 Búcsúi szentmise és 18
00  

Június 15., hétfő 18
00

 Tab - Június 17., szerda 7
00

 Tab 

Június 19., péntek 18
00

 Tab – Június 20., szombat 7
00

 Tab 

Június 21., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Megyer - Tab: 11
00 

és 18
00

 

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

- Templomainkban a szentmisék után 

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

- Neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab 

- Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra: CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 A 

közlemény rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, 

valamint az adott évet. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Május 18-tól egyházmegyénkben a megyéspüspök megengedte 

nyilvános szentmisék tartását. Plébánosi hatáskörömnél fogva a 

következőket léptetem életbe egyházközségünkben: 

Temetési gyászmisék megtarthatók. (kötelező a szájmaszk 

viselése, a kezek fertőtlenítése) 

A Püspöki rendelet szerint kötelező a templomba belépéskor a 

kezek fertőtlenítése (ezt biztosítjuk), kötelező a szájmaszk 

viselése, másfél méteres távolság tartása (egy padban két ember- 

kivéve családtagok), a papnak és a kántornak nem kell 

szájmaszkot viselni, kivéve áldoztatáskor.  

Áldozáskor kötelező a másfél méteres távolság tartása, áldozás 

előtt a kezek fertőtlenítése – elöl is biztosítunk fertőtlenítő szert. 

Áldozás rendje a következő: Ajkukra húzott szájmaszk, majd a 

kezek fertőtlenítése, mellmagasságba egymásra helyezett és 

kinyújtott kéz, magunkhoz vesszük az Oltáriszentséget, 

visszahúzzuk a maszkot az orrunkra és a helyünkre megyünk. 

Perselyadományokat a kijáratnál elhelyezett kosárba tegyük, 

mielőtt távozunk a templomból. 

Előre hirdetem, hogy június 14-én Úrnapja, a 

plébániatemplom búcsújának ünnepe. Szentmise csak Tabon 

lesz 10
00

 és 18
00

 órakor. A délelőtti szentmise után a templomban 

tartjuk meg a körmenetet.  

A plébániatemplom és kertjének rendbetételére gyűjtést 

hirdetek az egyházközségben. Aki szívesen hozzájárulna a 

felújítás költségeihez - legfőként a templomkert rendezése, lábazat 

festése, korlátok cseréje, korlátok-templomkapuk festése -, hálás 

szívvel köszönjük.  

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

eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével. 

Ennek összege 5000 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 a Plébánia honlapján is.  

www.tabiplebania.hu  

            Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Szent Ágoston: A Szentháromság titka 

 

Szentháromság 

 

 

 

 

Hirdetések 

 

http://www.tabiplebania.hu/

