
Július 14-től július 30-ig szabadságon vagyok.  

Szentmisék rendje a következőképpen alakul: hétfő kivételével 

hétköznap nem lesznek szentmisék.  

Július 24-én vasárnap: Reggel 8 órakor Tabon Fodor Béla 

balatonszárszói kisegítő lelkész úr és 18 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. 

Az Egyházközség szervezésében gyalogos zarándoklatot 

hirdetünk Andocsra, 2022. augusztus 15-én, hétfőn. 

Csatlakozzanak hozzánk, hogy együtt adhassunk hálát az andocsi 

Szűzanyának! Jelentkezni lehet 2022. augusztus 10-ig a 

sekrestyében szentmisék előtt és után, vagy a tabi plébánia 

elérhetőségeinek egyikén. Jelentkezéskor kérjük megadni a nevet, 

elérhetőséget. A zarándokfüzet ára 300 Ft/fő, a csak oda utat 

vállalók estében programfüzet a buszköltséggel együtt 500 Ft/fő. 

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 

Gondolj olyasvalamire, amit szeretsz. Gyermekek kacagása. A víz 

tükrén megcsillanó napsugár. A szeretett kutyád vagy cicád. Talán 

egy fénykép. A kedvenc helyed – a kert, a sziklák a tengerparton, 

a családi nyaraló. Valaki, aki kedves számodra. Ha az általunk 

szeretett dolgokra gondolunk, az segít visszatalálni a hazavezető 

ösvényre. Ugyanis nem mindig sikerül összerakni a képet: Isten 

személyesen neked készítette mindezeket, és egy szívet is adott 

hozzá, amivel szeretni tudod őket. Amikor a kora reggeli szellő az 

arcodat simogatja és érzed a levegő friss illatát, ha biciklizés vagy 

síelés közben élvezed a sebességet, a szíved önkéntelenül felkiált. 

Ezt már szeretem!” A következő lépés, hogy azt mondod: És Isten 

is! Ő készítette ezt a pillanatot, Ő alkotta ezeket a dolgokat. Ő a 

teremtője mindannak, amit szeretek.”Erre a szíved ösztönösen 

meg fog nyílni Számára. 

Minden csodálatos dolog az életedben Isten ajándéka, az Ő 

szívének kifejeződése feléd. Minden drága emlék, minden 

pillanat, amikor boldog voltál, gondtalan, reményteljes, vagy 

izgatott várakozással teli… mind Isten szeretetének 

megnyilvánulása volt. Ezeknek az ajándékoknak mind Ő a 

forrása, ki is lehetne más? „Megnyitod a kezed, és minden élőt 
betöltesz javaiddal.” (Zsolt 145,16). „Minden jó adomány és 
minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll 
alá,…” (Jak 1,17). 

Minden jó Istentől van; ez az Ő valódi szíve. 

John Eldredge        forrás: internet 

Mindenért, amit adtál, hálát adok Neked, Istenem! 

Mindenért, amit elvettél, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Mindenért, amit segítségeddel megtehettem, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Mindenért, amit megakadályoztál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden örömért, amivel boldoggá tettél, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden szenvedésért, amivel formáltál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden problémáért, amitől megszabadítottál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden erényért, amit nekem ajándékoztál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

Minden emberért, akit tőlem elszakítottál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál, 

hálát adok Neked, Istenem! 

A helyért, amelyet nekem országodban készítettél, 

hálát adok Neked, Istenem!     Ámen 

 

         XI. évf. 28.szám                    2022.  július 17. 

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: 

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 

Július 25., hétfő: 1800 Tab -  

Július 27., szerda és 29., péntek: nincs szentmise Tabon 

Július 31.,vasárnap:  

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

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hirdetés 

A hálaadás imája 

 

 

Neked készítette 

 

http://www.tabiplebania.hu/

