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

Zsoltár: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk! 

„Ne engedd, hogy bárki is eltérítsen a célodtól. Ha már nem 

tudsz szaladni, kezdj el lassabban futni, ha már az sem megy, 

sétálj, ha már sétálni sem tudsz, fogj egy járókeretet, és úgy 

haladj előre. A lényeg, hogy sose állj meg." 

              Kalkuttai Szent Teréz 

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: 

Augusztus 10., hétfő 18
00

 Tab – Augusztus 12., szerda 7
00

 Tab 

Aug. 14., pént. 18
00

 Tab – Aug. 15., szombat 8
00

 és 18
00 

Tab 

Augusztus 16., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Torvaj - Tab: 11
00 

és 18
00

  

Augusztus 17., hétfő 18
00

 Tab – Aug. 19., szerda:Nem lesz mise 

Augusztus 21., pént. 18
00

 Tab – Augusztus 22., szomb. 7
00

 Tab 

Augusztus 23., vasárnap: 

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - 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 kérem, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, 

valamint az adott évet. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Augusztus 15-én, szombaton 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

 órakor 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 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 az Örömhírmondóban, 

illetve a plébánia honlapján. 

A plébániatemplom és kertjének rendbetételére gyűjtést 

hirdetek az egyházközségben. Aki szívesen hozzájárulna a 

felújítás költségeihez - legfőként a templomkert rendezése, 

korlátok cseréje, korlátok-templomkapuk festése -, hálás szívvel 

köszönöm.  

Az Egyházközség szervezésében gyalogos zarándoklatot 

hirdetünk Tab-Kapoly-Zics-Nágocs útvonalon keresztül 

Andocsra, 2020. augusztus 15-én, szombaton. Csatlakozzon 

hozzánk, hogy együtt adhassunk hálát az Andocsi Szűzanyának! 

Jelentkezni lehet 2020. augusztus 9-ig a sekrestyében szentmisék 

előtt és után, vagy a tabi plébánia elérhetőségeinek egyikén. 

Jelentkezéskor kérjük megadni a nevet és az elérhetőséget. A 

zarándokfüzet ára 300Ft/fő az oda-vissza gyaloglóknak, akik 

busszal jönnek vissza, azoknak 500Ft/fő lesz a költség. 

Előre hirdetem, hogy augusztus 16-tól szabadságon leszek. 

Vasárnap a szentmiséket a falvakban és délelőtt a 

plébániatemplomban Bálint Gábor püspöki biztos, a 

Kaposvári Nagyboldogasszony Iskolaközpont iskolalelkésze 

mutatja be majd, 18
00

 órakor pedig Lajos atya. Augusztus 19-én, 

szerdán reggel nem lesz szentmise. 

Augusztus 16-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! A megyeri templomban ezen a vasárnapon nem lesz 

szentmise. 

Augusztus 20-án, csütörtökön államalapító Szent István 

királyunk ünnepe van, Lullán 8
30

 órai kezdettel tartjuk a 

szentmisét kenyérszenteléssel. Tabon az ünnepség után 11
00

 

órakor kezdődik az ünnepi szentmise a plébániatemplomban, 

amelynek végén a testvéregyházak képviselőivel együtt 

megáldjuk az új kenyeret. Szeretettel hívom és várom a 

Testvéreket e szép ünnepre.  

           Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Hirdetés 

 

 

 

 

A római Santa Maria Maggiore-bazilika, a legősibb Mária-

templom felszentelését ünnepeljük Havas Boldogasszony 

emléknapján.  

A legenda szerint a Santa Maria Maggiore-bazilika helyét maga a 

Szűzanya határozta meg. A 4. században, Liberius pápa idejében 

egy Giovanni nevű gazdag római patrícius és felesége 

elhatározták, hogy vagyonukat Máriának ajánlják fel. A Szent 

Szűz álmukban megjelent nekik, és arra hívta őket, hogy azon a 

helyen, amelyet másnap, augusztus 5-én hó borít majd, emeljenek 

templomot a tiszteletére. 

Liberius pápának szintén megjelent álmában a Szűzanya, 

megjelölvén, hol építsen számára méltó templomot Rómában. 

Kérését Mária azzal erősítette meg, hogy a forró római éjszakán 

hó esett az Esquilinus dombon. Reggel, kinézve palotája ablakain 

a pápa Róma hét halmának egyikén havat pillantott meg; majd 

lerajzolta a templom körvonalát a csodás havazásra összegyűlt 

római lakosok előtt. 

Innen kapta elnevezését az ünnepnap, melyet 1568-ban vette föl 

V. Pius pápa a Római Kalendáriumba. 

Augusztus 5-én, Havas Boldogasszony napján minden évben 

virágszirmok hullatásával emlékeznek a 358-ban történt csodás 

hóesésre a Santa Maria Maggiore-bazilika előtt. 

Ferenc pápa apostoli útjait a bazilikában található kegykép előtt 

ajánlja a Szűzanya oltalmába, és az utakról Rómába visszatérve itt 

ad hálát. 

Adj hálát Te is Szűz Máriának! Kérd közbenjárását! 

GONDOLAT: 

Amikor nehéz helyzetben vagy, döntés előtt állsz, vagy készülsz 

egy nagy feladatra - ajánld az Úr gondviselésébe és kérd Mária 

közbenjárását, ahogy Ferenc pápa teszi. 

    forrás: Laudetur - internet 

Kérd Mária közbenjárását! 

 


