
Július 4-én, vasárnap országos gyűjtés van, az úgynevezett 

péterfillér gyűjtése a Szentszék javára, így adjuk 

perselyadományainkat.  

Egyházközségünk pályázatot nyert a templom külső felújítására, 

amelynek nagyon örülünk! Elmaradhatatlan a torony 

zsalugátereinek cseréje, amelyet az elnyert összeg nem tartalmaz. 

A 6 db zsalugáter cseréjére gyűjtést hirdetek az Egyházközségben. 

Köszönöm a több mint 400.000 Ft eddigi adományaikat, a jó Isten 

fizesse meg jóságukat! 

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 a Plébánia honlapján 

is. www.tabiplebania.hu  

        Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Elmúlt hét szombatján, június 26-án Karitász Csoportunk 

zászlójának szentelési szentmiséjén vehettünk részt.                                                                                                                                                

Sok előkészítő munka, izgatott várakozás előzte meg ezt a nemes 

napot. Hiszen a zászló egy olyan szimbólum, amely valamiféle 

együvé tartozást fejez ki. Ez a kis csoport pedig összetartozik az 

önkéntes és önzetlen szolgálatban. Bebizonyosodott már mindez 

az elmúlt évek eseményei során is. 

A szentmise elején a csoport vezetője Dr. Vajda Péter köszöntötte 

a megjelenteket. Kiemelte, hogy a sok nehézség ellenére büszke 

az eddig elértekre. Bízik a csoport tagjaiban és a termékeny 

folytatásban. Tomanek Péter atya a kaposvári Püspöki Hivatal 

irodaigazgatója, Siófok plébánosa, a szentmise celebránsa 

szentelte meg a zászlót. Ezután Sifter Gergő helyettes esperes, 

plébános atya ünnepélyesen átadta a csoport megszentelt zászlóját 

a csoportvezetőnek. Az irodaigazgató atya prédikációjában 

hangsúlyozta az Istennel való lelki kapcsolatot, a hitismeretben 

növekedést és a szeretetszolgálatot.  

„Mindezek célja és gyümölcse az egység, a közösség Istennel és 

az Egyházzal. Ez a mi meghívásunk is, hogy Isten jóságát 

másokkal megosszuk.” 

A közösség szolgálatában a sérsekszőlősi énekkar szép énekei 

tették még ünnepélyesebbé a szentmisét. Köszönet érte.                                                                                                                                                       

A szentmise végén Tomanek Péter atya kérte a jó Isten áldását a 

csoportra és a munkájára, bízva abban, hogy ahol szeretet és 

jóság, ott van Istenünk. 

Nagyon hálásak vagyunk a zászló készítőinek Krépné Kádár 

Szilviának és Illés Katának a gyors, szép és igényes munkájukért. 

Ezúton köszönjük a meghívott vendégek, az Egyházmegyei 

Karitász és az andocsi Karitász Csoport képviselőinek a 

részvételét, hogy jelenlétükkel osztoztak örömünkben.  

          Nyulné Németh Erika önkéntes 
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Mise- és szertartásrend: 

Július 5., hétfő: 1800 Tab – Július 7., szerda 700 Tab 

Július 9., péntek 1800 Tab 

Július 11., vasárnap:  

800 Torvaj – 930 Megyer - Tab: 1100  és 1800 

Július 12., hétfő: 1800 Tab – Július 14., szerda 700 Tab 

Július 16., péntek 1800 Tab 

Július 18., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100  és 1800 

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 

Ma reggel az egész világ megállt. Tudod, miért? Mert üres volt 

egy 8 éves szeretettankja. Már elkezdődött a tanítási nap, az 

emberek az irodájukban voltak, és dolgozni akartam menni, 

amikor észrevettem, hogy a lányom áll a fürdőszobában és törli az 

arcát.  

Vártam egy pillanatot, majd megkérdeztem tőle, hogy jól van-e. 

Könnyes szemmel nézett fel rám, szeméből a könnycsepp némán 

végigfolyt az arcán, és megrázta a fejét. 

Amikor megkérdeztem, hogy történt-e valami, megint megrázta a 

fejét. Így hát leültem a fürdőkád szélére és az ölembe vettem. 

Mondtam neki, hogy időnként üresnek érzi magát a szívünk, és 

hogy meg kell tölteni. A mellkasomhoz bújt, sírt. És én szorosan 

átöleltem. 

Megkérdeztem tőle, érzi-e, hogy a szeretet megtölti a szívét. 

Bólintott a fejével, és a könnyek megálltak. A napjai tele voltak 

tanulással és erőfeszítéssel, a kis lelke csak száradt. Szorosan 

tartottam, és megkérdeztem tőle: 

"Elért-e már a szeretet a lábaidhoz?" Ő elhallgatott, és még 

szorosabban öleltette magát velem. Odasúgtam: "Oké, akkor 

megadjuk az időt, amire szükséged van. A munka most már nem 

számít. Az iskola sem fontos. Ma ez a legfontosabb dolog, oké? 

Megtöltelek szeretettel a peremig. Ez jó?" Bólintott. Jó ideig 

szorosan tartottam őt. "A szíved most tele van anyai szeretettel".  

"Igen" - mondta. "Látom, hogy csillog a szemed, tele vagy a 

peremig és mosolyogsz!" 

Lehet, hogy nem vagytok 8 évesek, hanem 28, 48, 68 évesek, 

vagy akár hány, de néha mindannyian üresek vagyunk belül. 

Mindannyiunknak pihennie kell, és időt szánni arra, hogy 

megtöltsük magunkat jó dolgokkal. 

Írj egy verset, mondj egy imát, élvezd a napsütést, hallgasd a 

dalodat, táncolj, nevess, találkozz barátokkal, és öleld meg őket! 

Töltsd meg a tankod, állj meg egy pillanatra. Ez a napod 

legfontosabb része! 

W. Robertson 

Gondolat: Töltsd fel te is a szeretettankod ebben a hónapban! 

Biztos vagyok benne, hogy megtalálod a módját! 

   forrás: internet, Laudetur 

Töltsd meg a szeretettankodat! 

Hirdetés Zászlószentelés Szent László előestéjén 

 

http://www.tabiplebania.hu/

