
 

 

 

 

 

 

 

 

Az Utolsó Vacsora Plébánia Tab Karitászcsoportja 2019-ben 

Szolgáló Szeretet Ifjú Reménysége néven alapított díjat azzal a 

céllal, hogy elismerje a városunkban működő általános iskolák 

egy-egy végzős diákjának tehetségét, kulturális, közösségi és 

karitatív munkáját. 

A díjazottak oklevelet, Árpád-házi Szent Erzsébetet – a szolgáló 

szeret példaképét – ábrázoló plakettet kapnak, valamint a díj 

patrónusai által felajánlott (tizenötezer forint) pénzjutalomban 

részesülnek. 

A beérkezett pályázatokat a Karitászcsoporton belül a díj Bíráló 

Bizottsága értékeli. 

A 2021/2022. tanévben a tabi általános iskolák ballagási 

ünnepélyén az Utolsó Vacsora Plébánia Tab Karitászcsoportja a 

Szolgáló Szeretet Ifjú Reménysége – díjat adományozta június 11-

én Tenyei-Tóth Benedeknek, a Szent Gellért Római Katolikus 

Általános Iskola és Óvoda 8. osztályos tanulójának. 

Június 18-án Kalányos Zsombornak, a tabi Takáts Gyula 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8.a osztályos 

tanulójának. 

Sifter Gergely h.esperes-plébános elismerésben részesítette 

Kovács Rebeka Sárát a katolikus iskola 8. osztályos tanulóját. 

Minden díjazottnak szeretettel gratulálok! 

           Dr. Vajda Péter csoportvezető 

Július 14-től július 30-ig szabadságon leszek.  

Szentmisék rendje a következőképpen alakul: hétfő kivételével 

hétköznap nem lesznek szentmisék.  

Július 17-én, vasárnap: Tabon 800 órakor Fodor Béla 

balatonszárszói kisegítő lelkész úr, 1800 órakor Lajos atya 

misézik. 

Lullán 1330 órakor, Zalán 1430 órai kezdettel Bálint Gábor 

balatonfenyvesi plébános mond szentmisét. 

Július 24-én, vasárnap: Tabon 800 órakor Fodor Béla 

balatonszárszói kisegítő lelkész úr, 1800 órakor Lajos atya 

misézik. 

930-kor a zalai templomban lesz búcsúi szentmise, amelyet Fodor 

Béla atya balatonszárszói kisegítő lelkész úr mutat majd be. 

Temetési ügyben a kőröshegyi vagy a balatonkiliti plébánost 

keressék a temetkezési vállalattal történő egyeztetés után. Az 

anyakönyvezés miatt pedig Vajda József akolitust, az 

egyházközség világi elnökét. 

         Sifter Gergő h.esperes-plébános 

A papám azt mondja, hogy mérhetetlenül csodálatos vagyok. Én 

azt kérdezem magamtól, hogy igaz-e ez. 

Mérhetetlenül csodálatosnak lenni … Sára szerint ehhez az kell, 

hogy az embernek olyan gyönyörű, hosszú, göndör haja legyen, 

mint neki. Az én hajam nem olyan.  

Mérhetetlenül csodálatosnak lenni … János szerint ehhez olyan 

hófehér, szabályos fogsor kell, mint amilyen az övé. Az enyém 

nem olyan.  

Mérhetetlenül csodálatosnak lenni … Klaudia szerint akkor ne 

legyenek az arcodon azok a kis barna pöttyöcskék, amiket 

szeplőnek hívnak. Nekem vannak szeplőim.  

Mérhetetlenül csodálatosnak lenni … Márk szerint ehhez a 

tanulásban osztályelsőnek kell lenni. Én nem vagyok az.  

Mérhetetlenül csodálatosnak lenni … István szerint ehhez az kell, 

hogy te legyél a legjobb fej a suliban, aki a legjobb vicceket tudja. 

Ez sajna nem én vagyok.  

Mérhetetlenül csodálatosnak lenni … Laura szerint ehhez a város 

legelőkelőbb negyedében, a legdrágább házban kell lakni. Én nem 

ott lakom.  

Mérhetetlenül csodálatosnak lenni … Máté azt mondja, hogy 

ehhez az kell, hogy csakis a legdrágább ruhákat és a legdivatosabb 

cipőket viseld. Én nem ilyen holmikat hordok.  

Mérhetetlenül csodálatosnak lenni … Szilvia szerint ehhez 

tökéletes családba kell születni. Ez sem az én esetem.  

Mégis, minden este, elalvás előtt a papa szorosan megölel engem 

és azt mondja: te mérhetetlenül csodálatos vagy és én nagyon 

szeretlek téged. Úgy látszik, a papa tud valamit, amit a többiek 

nem.       forrás: internet, Laudetur 

 

Hálaadó imádság: 

Ó, hála neked, jó Atyám, hogy engem úgy szeretsz, 

Gondot viselsz mindig reám, s ösvényeden vezetsz. 

Taníts, nevelj, hogy Téged jobban szeresselek, 

Hogy ezt a földi életet leélhessem Veled. 

Híven követve Jézusom, Lelkem hű pásztorát, 

Ő jár elöl a jó úton, Ő visz a mennybe át. 

forrás: Szolgáló hittan 

         XI. évf. 27.szám                    2022.  július 10. 

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

Zsoltár: Alázatosak keressétek az Istent, * és szívetek újraéled. 

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 11., hétfő: 1800 Tab - Július 13., szerda 700 Tab 

Július 15., péntek: nem lesz szentmise Tabon 

Július 17.,vasárnap:  

1330 Lulla – 1430 Zala - Tab: 800 és 1800 

Július 18., hétfő: 1800 Tab  

Július 20, szerda: nem lesz szentmise Tabon 

Július 22., péntek: nem lesz szentmise Tabon 

Július .,24 vasárnap:  

800 Tab – 930 Zala - Tab: 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: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az adott év. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hirdetés 

Mi lehet bennünk mérhetetlenül csodálatos? 

 

 

Szolgáló Szeretet Ifjú Reménysége – díj 2022. 

 


