
      IX. évf.28. szám                   2020. szeptember 6. 

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

Zsoltár: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem ne légy kemény szívű. 

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: 

Szeptember 7., hétfő 18
00

 Tab – Szeptember 8., kedd 8
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

  

Szept. 14., hétfő 18
00

 Tab – Szeptember 16., szerda 8
00

 Tab 

Szept. 18., pént. 18
00

 Tab – Szeptember 19., szomb. 7
00

 Tab 

Szeptember 20., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Torvaj - Tab: 11
00 

 - Elsőáldozás 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 

Szeptember 8-án, kedden Kisboldogasszony, Szűz Mária 

születésének ünnepe, szentmise a plébániatemplomban lesz 8
00

 

órai kezdettel. 

Szeptember 13-án, vasárnap országos gyűjtés lesz a Szentföld 

javára, így adjuk majd perselyadományainkat, amelyet majd 

továbbítunk az Egyházmegyei Központba. 

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. 

Elsőáldozás plébániánkon szeptember 20-án, vasárnap a 11
00

 

órakor kezdődő szentmise keretében lesz. Szeptember 8-án, 

kedden 16
30

 órakor ezzel kapcsolatban szülői értekezletet 

tartunk a plébániatemplomban. 

Előre hirdetem, hogy október 4-én, vasárnap a 11
00

 órás 

szentmise keretében termény-betakarítási hálaadó ünnepet 

tartunk. Szeretettel kérem a Testvéreket, hogy hozzanak 

magukkal olyan terményeket, amit szeretnének megáldatni, 

hálát adni érte. A terményeket ünnepi körmenetben helyezzük az 

Úr Krisztus lábai elé. A szentmise után agapét szeretnénk 

tartani, kérem, kínáljuk meg egymást abból, amit hoztak 

magukkal /sütemény-bor- kalács-szörp…/ 

             Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Ó, adj kegyelmet nekünk, 

hogy csak azt szeressük, ami neked tetszik, 

hogy minden gondolatunk és akaratunk 

tökéletesen egy legyen a tiéddel! 

Milyen jó Istennek szolgálni! 

Milyen gazdagon jutalmazza 

már e földön azokat, akik szeretik őt! 

Add meg, fölséges Teremtőm, 

hogy szent kegyelmed segítségével 

minden erőmmel neked szolgáljak, 

dicsőségeden dolgozzam, 

hiszen ez életemnek legfőbb kötelessége! 

          De la Salle Szent János 

Hirdetés 

 

 

 

 

Isten a profán helyeken talán gyakrabban jelenik meg, mint a 

templomban - írja egy helyen Márai Sándor. 

„Talán” - mondja ő. Én hiszem, hogy a templomban megjelenik. 

Mindig. De azt is tudom, hogy a profán helyeken is. A világi, 

„közönséges” helyeken, a mindennapi életben. S azért jelenik meg 

ezeken a helyeken is, mert ezeknek a helyeknek mi is részei 

vagyunk. Akár azt is mondhatnánk, hogy általunk is megjelenik, 

hiszen ezeket a helyeket bizonyos értelemben mi is szentté 

tehetjük. Egy baráti vacsora, egy örömteli találkozó, egy kedves 

léleképítő beszélgetés egy pohár bor mellett, amikor az emberek 

jól érzik magukat - ezek mind-mind Isten jelenlétére is 

felhívhatják figyelmünket. Hiszen Neki köszönhetjük mindazt a 

jót, melyben részesülünk az életben. Neki és családunknak, 

környezetünknek és önmagunknak is. De elsősorban Neki… 

Ma talán - jobban, mint bármikor - a keresztények feladata ez is: 

elvinni a „hétköznapi világba” az Ünnepet jelentő Istent. Mert 

ahol ott az Isten, a köznap is ünneppé válik. 

Nem kell valami különleges, nagy dolgokra gondolni. Olykor elég 

egy szó: a köszönet, a megbékélés, a megbocsátás szava… Egy 

gesztus a másiknak. Ami jelzi: fontos vagy nekem, nem 

közömbös, mi történik veled… És néha elég annyi, hogy 

elmondjuk: megtapasztaltuk, hogy nehéz helyzetünkben velünk 

volt az Isten. Adott reményt, hitet újra és újra. 

Kétségbeesésünkben sem hagyott el. Küldött valakit, küldött egy 

jelet. Egy fénysugárt. 

Úgy ébredtünk egy reggel: mégis és minden ellenére érdemes. 

Érdemes élni, s olykor szenvedni is. Érdemes újrakezdeni. 

Érdemes, mert minden helyzetben megjelenik, jelen van az Isten. 

S hiszem, Ő tudja: mi miért történik az életünkben. S hiszem: 

általunk, általam is megjelenhet bárhol és bármikor… 

Herdics György           forrás: internet 

Érdemes élni, s olykor szenvedni is 

 

Ima 

 

 

Amikor Mária kimondta az IGEN-jét az angyalnak, véglegesen 

elköteleződött az Úrnak. A kimondott Igen-t az Isten többször is 

próbára tette, de Mária hű maradt. Végérvényesen odaadta magát 

az Úrnak. Valóban odaadta magát. 

Néha milyen nehéz elköteleződnünk, odaadni magunkat: 

hivatásunknak, férjünknek-feleségünknek, emberek szolgálatának. 

Van úgy, hogy könnyebb lenne visszavonni döntésünket, 

megváltoztatni az irányt, mert belefáradunk vagy jobbnak tűnik a 

másik út. 

Vegyünk példát Máriáról, aki hűséges maradt az Igen-jéhez. A 

hűség által boldoggá válhat ez élhetünk. 

Amit ma megtehetsz: 

Tedd ma teljes lelkesedésből, becsülettel, amit tenned kell! 

Bármilyen jelentéktelen dolgot is csinálsz, tedd a szolgálat 

szellemében, Isten iránti szeretetből. 

Ha van férjed, feleséged, mutasd ki feléje odaadottságodat valami 

aprósággal! 

          forrás: Laudetur, internet 

Amit ma megtehetsz 

 

 

 

 


