
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 az eddigi 585000 Ft 

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  

Július 25-én, vasárnap 800 órakor lesz szentmise a 

plébániatemplomban, melyet Szalai Tamás andocsi plébános 

atya végez, valamint 1800 órakor, amelyet Dr. Takács Lajos 

ny. apát-plébános atya mutat be.  

Temetés ügyében, kérem, az andocsi plébánost keressék. 

Július 25-én, vasárnap délután 1330 órakor Sérsekszőlősön, 

majd 1430 órakor Zalán búcsúi szentmisét végez Bálint Gábor 

atya, balatonfenyvesi plébános. 

Július 15-31-ig hétköznapokon -hétfő kivételével- nem lesznek 

szentmisék. 

      Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.          X. évf. 24. szám                         2021. július 18. 

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

Zsoltár: Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom! 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06-30/785-1060 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Hivatali órák:   csütörtök.: 1600 - 1730 óráig 

                            szombat:     900 - 1000 óráig.    

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

Július 19., hétfő: 1800 Tab 

Július 25., vasárnap:  

1330 Sérsekszőlős – 1430 Zala - Tab: 800  és 1800 

Július 26., hétfő: 1800 Tab  

Augusztus 1., 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 

A hegy lábánál nőtt meg, szellő és napsütés kényeztette. Először 

még csak gyenge zöld csíra volt, később ágai ormótlanná váltak, 

összetekeredtek, szúrós tüskék nőttek rajtuk. A madarak és a 

birkák gyűlölték, mert valahányszor csak hozzáértek, tollakat, 

vagy gyapjút tépett ki belőlük. 

Még a kecskék is messze elkerülték, pedig ők nem kényesek, még 

a követ is lelegelnék. 

A többi cserje és bokor virágokkal és szép levelekkel ékeskedett, 

némelyek még gyümölcsökkel is. A mi szegény cserjénknek meg 

csak a tüskéje volt. Az esti szellő a többiek megvetését és 

csúfolódását hozta feléje. 

De amikor Isten Mózessel akart beszélni, az egyszerű bokrot 

választotta a hegy tövében. 

És a bokor Isten trónjává vált, ragyogóbb lett, mint a nap, 

csillámlott és tüzelt, mintha minden egyes tüskéje olyan 

drágakővé változott volna, amelyen a tiszta fény tükröződik.  

A diáklány a század legnagyobb találmányainak kiállítása előtt 

állt a sorban. A tanítónő megpróbálta felkészíteni a gyerekeket 

arra, amit majd látni fognak.  

-Ki tudna mondani nekem egy olyan mai találmányt, amely húsz 

évvel ezelőtt még nem létezett? – kérdezte. 

-Például én magam! – mondta az egyik gyerek önmagára mutatva. 

Uram, taníts meg arra, hogy, szükségem van rád, 

ahogyan neked is szükséged van rám. 

Ha Te nem lennél, kihez imádkoznék? 

Ha én nem lennék neked, 

ki imádkozna hozzád? 

Bruno Ferrero 

 

A tüskés bozót és A találmány 

Hirdetés 

http://www.tabiplebania.hu/

