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

Zsoltár: Istenem és királyom magasztallak téged: * szent nevedet áldom örökkön-örökké. 

 

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.  

           Sifter Gergő h.esperes-plébános 

szeminárium rendjéhez. Diakónusi gyakorlatát két Somogy 

megyei faluban, Szentbalázs és Taszár plébániáin töltötte. 

Azonnal otthon érezte magát a falu világban. „A falusi embert 

másként kell megszólítani. Főleg egy kis településen, ahol az 

emberek közvetlen kapcsolatban vannak egymással, és mindenki 

ismer mindenkit. A falusiak tisztelik és szeretik a papot. Kisiván 

Csaba plébániai kormányzóval fontosnak tartottuk, hogy 

beszélgessünk az emberekkel. A misék után kimentünk a templom 

elé. Ha a pap jelen van a hívek között, akkor létrejön közöttük a 

kapcsolat.” - „A hittanórától tartottam, arra gondoltam, ha 

bemegyek az osztályba, biztosan szétszednek. De aztán 

tudatosítottam magamban, hogy a tanári asztal másik oldalán 

állok.” János különösen a prédikációt szereti. Evangélium-

magyarázatában a saját életéből is merít. Vallja, hogy az 

embereknek fontos a személyesség, az egyszerűség és az 

érthetőség, hogy a templomból hazavihessék magukkal a lényeget. 

 „Örülök, hogy végre pap leszek. Most kezdődik az élet. Akárhová 

helyeznek, örülni fogok neki, és nyitott szívvel megyek. Olyan 

pap szeretnék lenni, akihez szívesen fordulnak a hívek, akiről 

látják, hogy hitelesen végzi a feladatát, aki azt sugározza feléjük: 

»Gyertek, örülök, hogy itt vagytok!« Szolgálni megyek, Isten 

segítségével, sok imával és szorgalommal.”   
       forrás: Magyar Kurír (részlet) 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06-30/785-1060 
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Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

Július 6., hétfő 18
00

 Tab – Július 8., szerda 7
00

 Tab 

Július 10., péntek 18
00

 Tab – Július 11., szombat 7
00

 Tab 

Július 12., vasárnap: 

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00 

és 18
00

 

Július 13., hétfő 18
00

 Tab - Július 15., szerda 7
00

 Tab 

Július 17., péntek 18
00

 Tab – Július 18., szombat 7
00

 Tab 

Július 19., 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 

Isten segítségével, sok imával és szorgalommal – így akar élni és 

szolgálni Fejes János, akit június 27-én Nagykanizsán, a Jézus 

Szíve-templomban szentelt áldozópappá Varga László 

megyéspüspök.  

„Egész nap elültem volna a templomban” – mondja Fejes János, 

aki elsőáldozásra készülve kisgyermekként került közel a 

templomhoz. A faluban szerdán és vasárnap volt szentmise. János, 

ha tehette, hétköznap is elment. Megtetszett neki az orgona, 

szeretett volna kántor lenni, de ekkor már a papi hivatás gondolata 

is erősen foglalkoztatta. Elkezdett orgonálni tanulni, hallás után 

játszotta le az első népénekeket. Nagy Vendel apát plébános 

felfigyelt az érdeklődésére, és ajánlotta, hogy jelentkezzen 

Kaposvárra a katolikus gimnáziumba, meg párhuzamosan a 

kántorképzőbe. Fejes János el is végezte mindkettőt, megszerezte 

az érettségit és a kántori oklevelet is. Bár a papi hivatás iránti 

vágy továbbra is ott motoszkált a szívében, családot szeretett 

volna, és úgy vélte, elég lesz neki a kántorság. Mellé ki akarta 

tanulni az orgonaépítő mesterséget, ezért Pápán bútorasztalos-

képzésre jelentkezett, és két év után szakvizsgát tett. A 

szülőfalujában már korábban visszakerült a plébánia 

vérkeringésébe. 18 évesen négy falu kántora lett. „Teljesen 

beleálltam ebbe a munkába. Ez visszahozta bennem a gyerekkori 

gondolatokat és érzéseket. A szakmunkásvizsgára már azzal a 

bizonyossággal mentem, hogy pap leszek.” 

Jelentkezett Balás Béla püspöknél, és megkezdte tanulmányait az 

esztergomi szemináriumban. „Az első év még kicsit rózsaszín 

ködben, lebegve telt. Aztán lassanként szépen hozzászoktam a 

Hirdetés 

 

 

 

 

Egyházmegyénk frissen szentelt papja 

 

 

Az Utolsó Vacsora Plébánia Tab Karitászcsoportja 2019-ben 

Szolgáló Szeretet Ifjú Reménysége néven egy újszerű, pályázatos 

díjat alapított, azzal a céllal, hogy elismerje a városunkban 

működő általános iskolák egy-egy végzős diákjának tehetségét, 

kulturális, közösségi és karitatív munkáját. 

Nagy öröm számunkra, hogy az idei éveben iskolánként 2-2 

ballagó diák nyújtotta be pályázatát. 

A díjazottak oklevelet, Árpád-házi Szent Erzsébetet – a szolgáló 

szeret példaképét – ábrázoló üveg plakettet kaptak, valamint a díj 

patrónusai által felajánlott (tizenötezer forint) pénzjutalomban 

részesültek. 

A beérkezett pályázatok elbírálását Karitászcsoportunk Diákjóléti 

Munkacsoportja végezte. 

A 2019/2020. tanévben az Utolsó Vacsora Plébánia Tab 

Karitászcsoportja a Szolgáló Szeretet Ifjú Reménysége – díjat 

adományozott: 

Szilágyi Bálint Imre, a Tabi Takáts Gyula Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 8.a osztályos tanulójának és Herold 

Anna Sára, a Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda 8. osztályos tanulójának. 

Sifter Gergely h.esperes-plébános elismerésben részesült az 

állami iskolás Sikentánc Julianna Fatime 8.b és a katolikus 

iskolás Hajdu Balázs 8. osztályos tanuló. 

Szívből gratulálunk minden elismerésben részesülő ballagó 

diáknak! 

 

Katolikus Karitász - Díjátadás 

 

 


