
Szeptember 1-jén megkezdődik az új tanév, és ezzel együtt a 

hitoktatás is az iskoláinkban. 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.  

A Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola tanévnyitó 
szentmiséjét szeptember 1-jén, szerdán a 8 órakor kezdődő 

szentmise keretében ünnepeljük. A szentmisét Varga László 

kaposvári megyéspüspök úr mutatja be. 

Szeptember 1-jétől kezdve a szerda reggeli szentmisék, az iskolai 

tanév ideje alatt reggel 800 órakor kezdődnek. 

Előre hirdetem, hogy a megyeri templom búcsúját 

Kisboldogasszony ünnepéhez kötődően szeptember 12-én, 

vasárnap a 930 órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk. 

Zalán a szeptember 12-én kivételesen, 1300 órakor kezdődik a 

szentmise, kérem a Testvérek megértését. 

Sérsekszőlősön a hegyi keresztnél szeptember 19-én, vasárnap 930 

órakor mondunk szentmisét. Hívjuk és várjuk az Egyházközség 

egész területéről a híveket. 

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 adományaikat, a jó 

Isten fizesse meg jóságukat! 

Szeptember 11-én, szombaton a város szüreti mulatságán a 

plébánia és iskola közös sátornál főz. Szeretettel hívjuk és 

várjuk a híveket, egy szerény kóstolásra a plébánia és iskola 

sátránál! 

      Sifter Gergő h.esperes-plébános 

A családok életében az iskolakezdés sokszor változásokat is 

jelent. Vége a nyárnak, a pihenésnek. Az iskolában új tanárok, 

tantárgyak, új elhatározások. A munkahelyeken pedig új arcok, 

feladatok. Valamit mindig másképpen, jobban szeretnénk csinálni, 

hibákat helyrehozni, kijavítani. Csak hát a lehetőségeink nemigen 

változnak. Nem lettünk okosabbak, nincs több időnk, anyagi 

lehetőségeink sem valószínű, hogy bővültek. Milyen mód van 

akkor a megújulásra? – kérdezheti valaki. Ha figyelmesen 

olvassuk a Szentírást, akkor felfedezhetjük, hogy a nagy dolgok 

nem a külsőségekben és a lehetőségeink bővülésében, hanem 

mindig az ember szívében történnek. Erről tanúskodik a Szentírás 

is. Jézus a megtérésre hívja fel a figyelmet. Ez pedig szó szerint a 

gondolkodásmód megváltozását jelenti. Az ember alázatosan 

megnyílik Isten előtt, és engedi, hogy Szent Lelke behatoljon a 

szívébe, a lelkébe úgy, mint egy vitorlába, hogy aztán a célja felé 

segítse őt. Szép példa erre Nikodémus esete, aki az esti imádság 

idején felkeresi Jézust, hogy a megújulásról kérdezze őt. Érzi, 

hogy változtatni kell az életén. Amikor Jézus az újjászületésről 

beszél, keserűen megjegyzi: az ember„nem térhet vissza anyja 

méhébe, hogy újra szülessen” (Jn 3,4). Jézus azonban a vízből és 

a Szentlélekből való újjászületésről beszél neki. Nikodémus képes 

volt erre a lelki újjászületésre. Ez mutatkozott meg, amikor 

okosan érvelt Jézus érdekében a főtanács előtt. A Jézust elítélni 

akaró farizeusoknak azt mondta, hogy a zsidó törvények szerint 

meghallgatás nélkül senkit sem lehet elítélni (Jn 7,50). Később 

volt bátorsága ahhoz is, hogy Jézus sírba tételénél tevékeny 

résztvevőként legyen jelen (Jn 19,39). A leleményességet és a 

bátorságot a Lélek adta számára. Az újrakezdés tehát mindig lelki 

és szellemi megújulást kíván tőlünk, amit a Szentlélek előtti 

megnyílás tesz lehetővé. A Lélek előtti megnyílást segíthetik 

őszinte kérdéseink, amelyeket elsősorban önmagunk számára 

teszünk fel. Például így: Van-e az életünknek valóban célja, 

amelyre hétköznapi választásaink is irányulnak, vagy azok 

vaktában történnek, szétszórva nemcsak cselekedeteinket, hanem 

a személyiségünket is? Képesek vagyunk-e a már meghozott, akár 

fontosabb döntéseinket is újragondolni, esetleg felülbírálni, 

módosítani? Ez persze a legtöbbször nem a korábbi életünk 

megtagadását jelenti, hanem annak erkölcsi nemesítését, 

gazdagítását. Így például annak a belátását, hogy nem jó 

állandóan a saját igazunkat keresnünk, vagy hogy érdemes 

lehetőleg kerülni a felesleges vitákat, amelyek megosztottsághoz 

vezetnek. Egy képpel élve: törekedjünk életünk folyójának 

elmélyítésén és kiszélesítésén, hogy az önmagunk és mások 

számára is hajózhatóvá váljék. Ne legyenek benne olyan 

zátonyok, amelyek ütközések és megütközések okai, okozói 

lehetnek. 
forrás: magyarkurir.hu, Berán Ferenc morálteológus gondolatai (részlet) 
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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Uram ki lakhat, * a te hajlékodban. 

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: 

Augusztus 30., hétfő: 1800 Tab – Szept. 1., szerda: 800 Tab 

Szeptember 3., péntek: 1800 Tab 

Szeptember 5., vasárnap:  

Tab: 1100  és 1800 

Szeptember 6., hétfő: 1800 Tab – Szept. 8., szerda: 800 Tab 

Szeptember 10., péntek: 1800 Tab 

Szeptember 12., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800 – 1300 Zala 

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 nemzeti ünnepünk alkalmából Áder János köztársasági elnök 

által adományozott kitüntetéseket Semjén Zsolt nemzetpolitikáért 

felelős miniszterelnök-helyettes adta át Budapesten, a felújított 

kármelita kolostorban augusztus 19-én. 

A Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést kapta közel négy 

évtizedes kiemelkedő lelkipásztori szolgálata, a Kaposvári 

Egyházmegye hátrányos helyzetben élő tagjainak felkarolása, 

valamint az életükben törést szenvedők lelki támogatása érdekében 

végzett tevékenysége elismeréseként Varga László, a Kaposvári 

Egyházmegye püspöke.          forrás: magyarkurir.hu 

Laci atya kitüntetése 

 
Hirdetés 

Az újrakezdés lelkülete… 

 


