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

Zsoltár: Hozzád vágyódik szívem, * én Uram, Istenem. 

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 31., hétfő 18
00

 Tab – Szeptember 2., szerda 8
00

 Tab 

Szeptember 4., pént. 18
00

 Tab – Szeptember 5., szomb. 7
00

 Tab 

Szeptember 6., vasárnap: 

8
00

 Zala – 9
30

 Megyer - Tab: 11
00 

és 18
00

 - 13
00 

Sérsekszőlős  

Szeptember 7., hétfő 18
00

 Tab – Szeptember 9., szerda 8
00

 Tab 

Szept. 11., péntek 18
00

 Tab – Szeptember 12., szombat 7
00 

Tab 

Szeptember 13., vasárnap: 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 

Évnyitó lesz 

 

Íme, eljött szeptember elseje, 

Ifjú szívünk reménységgel tele. 

Megkezdődik az iskolás élet, 

Vakációnak lesz végítélet. 

 

Egész nyáron játszottunk, pihentünk, 

Van a nyárról elég sok emlékünk. 

Boldogan úszkáltunk a fürdőben, 

Hűsöltünk a Balaton vizében. 

 

De már megkezdődik az iskola, 

Olvasni, számolni megyünk oda. 

Megtanuljuk mi a betűvetést, 

Befejezzük a nyári pihenést. 

 

Szorgalomból jelesre vizsgázunk, 

Táska súlyától görnyed a hátunk. 

Megtanuljuk a feladott leckét, 

Lassan meg bajuszt növesztünk, hetykét. 

     Mészáros Lajos 

Szeptember 1-jén, kedden megkezdődik az új tanév, és ezzel 

együtt a hitoktatás is az iskoláinkban. Köszönöm a 

hitoktatóink, Nyulné Németh Erika (katolikus iskola), és Csirke 

Erika munkáját, akik segítségemre lesznek az új tanévben. 

Kérjük a kedves szülőket, hogy ne feledkezzenek meg 

gyermekeik vallásos nevelésére tett ígéretükről és engedjék, 

hogy a világi tanulmányok mellett a hittanórákon és a vasárnapi 

szentmiséken Istent és az ő tanítását megismerjék. 

Szeptember 2-tól kezdve a szerda reggeli szentmisék, az 

iskolai tanév ideje alatt reggel 8
00

 órakor kezdődnek. 

A megyeri templom búcsúját Kisboldogasszony ünnepéhez 

kötődően szeptember 6-án, vasárnap a 9
30

 órakor kezdődő 

szentmise keretében tartjuk. 

Zalán szeptember 6-án, vasárnap kivételesen 8
00 

órakor kezdődik 

a szentmise, kérem a testvérek megértését. 

Sérsekszőlősön a hegyi keresztnél szeptember 6-án, vasárnap 13
00

 

órakor mondunk szentmisét. Hívjuk és várjuk az egyházközség 

egész területéről a híveket. 

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. 

2021. évi naptárak és a kalendárium kapható. 

Megvásárolhatók a plébániatemplomban az újságos polcnál, a 

fíliákban pedig a sekrestyében.  Kalendárium 550 Ft, 

forgathatós naptár 350 Ft, egylapos falinaptár 50 Ft. 

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.   Sifter Gergő h.esperes és plébános 

Hirdetés 

 

 

 

 

A három szomszédaszony együtt szokott menni a kútra. A forrás 

melletti kőpadon egy ősz, idős bácsika üldögélt. Hallgatta az 

asszonyokat. Az asszonyok a gyermekeiket dicsérték. 

 – Az én fiam – mondta az első – olyan gyors és ügyes, hogy senki 

sem léphet a nyomdokába. 

 – Az enyém meg – állította a második – úgy énekel, hogy a 

pacsirta is elbújhat mellette. – És te mit tudsz mondani a fiadról? 

kérdezték a harmadikat, aki eddig csendben volt.  

– Nem tudom, mit mondjak a fiamról – válaszolta az édesanya. – 

Nagyon jó fiú, mint sok más gyermek, de nincsenek különleges 

képességei.  

Az asszonyok megtöltötték a kannákat vízzel és elindultak 

hazafelé. Az öregember egy darabig követte őket az úton.  

A három anya a kannák súlya miatt megállt pihenni.  

Három fiatal közeledett feléjük.  

Az első egy mutatványt rögtönzött: akrobatához illő gyorsasággal 

vetett cigánykerekeket és úgy szaltózott, mintha gumiból lett 

volna. Az asszonyok csodálkozva nézték az ügyes fiú 

mutatványát.  

A második fiú egy gyönyörű dalba kezdett. Hangja úgy csengett, 

mintha tényleg pacsirta lenne. Az asszonyok őt is megcsodálták, 

és néztek rá, mint egy angyalra.  

A harmadik gyermek odasietett anyjához, elvette tőle a nehéz 

kannát és mellette haladt a hazafelé vezető úton.  

Az asszonyok az öreghez fordultak és megkérdezték, mit szól 

gyermekeikhez. 

 –A gyermekekhez? – mondta az öreg. Csak egyet láttam.  

          Bruno Ferrero 

A három gyermek 

 

Tanévkezdés 

 


