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

Zsoltár: Isten kedves szőlője * az ő választott népe. 

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: 

Október 5., hétfő 18
00

 Tab – Október 7., szerda 8
00 

Tab 

Október 8., csütörtök 8
00

 Tab 

Október 9., péntek 18
00

 Tab – Október 10., szombat 7
00 

Tab 

Október 11., vasárnap:  

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00 

és 18
00

  

Október 12., hétfő 18
00

 Tab – Október 14., szerda 8
00

 Tab 

Október 2., péntek 18
00

 Tab – Október 3., szombat 7
00

 Tab 

Október 4., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Torvaj - Tab: 11
00 

 és 18
00

 – Bábony: 13
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 

A járványhelyzetre való tekintettel a templomokban a maszk 

viselése kötelező. Kérem, a 1,5 m-es távolságot továbbra is 

tartsák be, és fertőtlenítsék kezüket a templomba belépéskor és 

áldozás előtt. Kerülendő a kézfogás és marad a kézben áldozás.  

Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt hétfőn, 

pénteken és vasárnap 17
30

 órától rózsafüzért imádkozunk.  

Október 8-án, csütörtökön Magyarok Nagyasszonyának 

főünnepén, 8
00

 órakor lesz szentmise a plébániatemplomban. 

Hálásan köszönöm mindazok munkáját, akik a terménybetakarító 

hálaadás előkészítésében és lebonyolításában segítettek! 

Köszönöm mindenkinek, akik terményeket hoztak! 

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. 

                           Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Családunkban egy komoly döntésben sehogy se tudtunk dűlőre 

jutni. 

No, kérdezzük csak meg a jó Istent! 

Feleségem, Juli, kitalálta, hogy ha Isten akarja, amit kitaláltunk, 

küldjön egy almát valahogy. Aztán rájött, hogy a nyár közepén 

nincs sehol alma, ez nem volt jó kérés. Mindegy, a 

Mindenhatónak igazán nem nagy ügy. Kérhetett volna 

gránátalmát vagy ananászt is, tök mindegy. 

Lestük a hozzánk érkezőket, vendégeket, barátokat, hátha hoz 

valaki almát.  

Én sürgettem Julit, dönteni kellene, de ő még várta a választ. 

Legkisebb lányunk másfél éves volt ekkor, a kertben leszedegette 

a fáról az éretlen almákat és egyre-másra vitte feleségemnek. 

Ő pedig hiába magyarázta, hogy azt nem szabad még letépni. 

Este találgattuk: ez most akkor jel volt vagy sem?  

A pici épp a kezemben volt, s kihajolt a karomból, fölfelé 

mutogatott. Fölnéztünk a falra, a reprodukcióra, amelynek 

valamikor én barkácsoltam a cifra fakeretét.  

Klasszikus ikonográfia szerint Szűz Máriát ábrázolta a kis 

Jézussal, akinek a kezében egy alma volt. 

                      Lackfi János beszámolója 

 

GONDOLAT: 

Isten jelen van az életünkben. Minden pillanatban. 

Éltet, gondoskodik, vezet a maga kreatív, találékony módján. 

A te dolgod, hogy odafigyelj Rá - a jelekre is - és megérted, mit 

kell tenned. 

         forrás: internet, Laudetur 

Hirdetés 

 

 

 

 

Magasságos, mindenható, jóságos Úr, tied a dicséret, a dicsőítés, 

az imádás és minden áldás! 

Egyedül téged illetnek, Magasságos, mindezek, s nincs ember, ki 

méltó lenne kimondani nevedet! Áldott légy, Uram, minden 

teremtményeddel! Főképp napfivér úrral, vele világítasz nekünk, 

ő a nappal! Milyen szép és nagy fénnyel ragyogó: ó, Magasságos, 

folyton rólad tanító! Áldott légy, Uram, holdnővérért és a 

csillagokért, az égre alkottad őket, fényesnek, értékesnek és 

szépnek! Áldott légy, Uram, szélfivérért, a levegőért, a borús, 

derűs és mindenféle időért, mellyel teremtményeidet élteted! 

Áldott légy, Uram, víznővérért, ki tiszta és oly hasznos, drága és 

alázatos! Áldott légy, Uram, tűzfivérért; az éjszakát világítod be 

általa, szép és vidám, van ereje s hatalma! Áldott légy, Uram, 

földanya-nővérünkért, ki fenntart és ellát minket, gyümölcsöket 

terem, színes virágokat és füvet! Áldott légy, Uram, mindazokért, 

kik szeretetedért másoknak megbocsátanak, s bajban, 

megpróbáltatásban kitartanak! Boldogok, kik békességgel tűrnek, 

győzelmi koszorút kapnak, Magasságos, tőled! 

Áldott légy, Uram, testihalál-nővérünkért, ki elől élő ember el 

nem menekülhet, jaj azoknak, kik halálos bűnökben halnak meg! 

Boldogok, kikre a halál szent akaratodban talál, nekik semmit sem 

fog ártani a második halál! 

Dicsérjétek Uramat, áldjátok hálával, és szolgáljátok nagy 

alázattal!                                                                 Naphimnusz 

„Szent Ferenc misztikus volt, zarándok, aki egyszerűen és 

csodálatos összhangban élt Istennel, másokkal, a természettel és 

önmagával. Ferenc valahányszor nézte a napot, a holdat vagy akár 

a legkisebb állatokat, mindig énekelni kezdett, és dicsérő énekébe 

az összes teremtményt bevonta. Számára valamennyi teremtmény 

fivér és nővér volt, aki szeretetkapcsolatban állt vele. Ezért 

feladatának érezte, hogy mindennek gondját viselje, ami csak 

létezik. Szent Ferenc szegénysége és egyszerűsége nem merőben 

külső aszketizmus volt, hanem valami gyökeresebb: lemondás 

arról, hogy a valóságot puszta használati tárggyá alakítsa, amely 

felett rendelkezni lehet. Szent Ferenc – hűen a Szentíráshoz – azt 

javasolja, hogy a természetet olyan ragyogó könyvnek tartsuk, 

amelyen keresztül Isten beszél hozzánk, az ő szépségéből és 

jóságából tükröz vissza nekünk valamit. ” 

               forrás: Magyar Kurír, internet 

Assisi Szent Ferenc: A teremtmények éneke 

 

Isten jelen van az életünkben 

 


