
Július 14-től július 30-ig szabadságon vagyok.  

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: nevet, 

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

vállalók estében programfüzet a buszköltséggel együtt 500 Ft/fő. 

Augusztus 15-én, hétfőn Szűz Mária mennybevételének 

főünnepe lesz, ismert nevén Nagyboldogasszony napja. 

PARANCSOLT ÜNNEP, A SZENTMISÉN VALÓ 

RÉSZVÉTEL BŰN TERHE ALATT KÖTELEZŐ! Olyan 

parancsolt ünnepünk, amely nem munkaszüneti napra esik. 

Most kell megmutatnunk, mennyire vagyunk katolikusok. 

Úgy intézzük dolgainkat, hogy a munka mellett is családunk 

minden tagja részt tudjon venni a 800 órakor vagy a 1800 

órakor kezdődő szentmisén. 

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 

Tegyük fel, hogy beugranék hozzád egy nap: "Szia! Pár nappal 

ezelőtt a feleségem epres sütit sütött. Hihetetlenül finom lett! Ma, 

amikor az utolsó szeletet majszoltam, eszembe jutottál, és hoztam 

egy kis darabot, hogy meg tudd kóstolni." 

Hogy éreznéd magad? 

Most pedig nézzük meg a történetet egy kicsit másképp: „Szia! 

Hoztam neked sütit. A feleségem pár perce vette ki a sütőből, még 

finom meleg. Siettem hozzád, ahogy csak tudtam. Az egész a tiéd, 

de ha akarod, megkínálhatsz.” 

Hogy éreznéd magad? 

Isten az egész tortát neked adja. Nem csak morzsákat és 

maradékokat. A lehető legjobbját adta neked. Isten volt az első. Ő 

lépett először: „Azért szeretjük (az Istent), mert ő előbb szeretett 
minket.” (1Jn 4,19) Ezért tudunk mi is másokat szeretni Isten 

szeretetével. 

Isten tette meg az első lépést. Semmi jót nem tettünk és nem 

tudunk tenni, amit ne Isten munkált volna ki bennünk. De nem 

csak Ő volt az, aki az első lépést megtette, hanem még az 

Elsőszülött Fiát is odaadta. A Biblia azt mondja Jézusról, hogy Ő 

az, aki „így lesz ő elsőszülött a sok testvér között.” (Róm 8,29).  

És mit tett Isten az Ő Elsőszülöttjével? Elküldte Őt áldozatként. 

Nem apostolok, angyalok, próféták vagy prédikátorok által váltott 

meg minket. A legjobbját adta. A legnagyobb ajándékát. 

Isten még tovább ment. Nekünk adta „a Lélek zsengéjét” (Róm 

8,23). A szeretet, az öröm, a békesség és a Szent Szellem minden 

gyümölcse a miénk, mert Isten nem a maradékot adja, hanem az 

első zsengét. Ez a kóstoló abból, ami a mennyben ránk vár. Isten 

nekünk adta az Elsőszülöttjét és a Szent Szellem első zsengéjét. A 

legjobbját kaptuk. Kövessük hát bátran az Ő vezetését! 

Istenhez menj először a problémáiddal. 

Ne próbáld földi dolgokba fojtani a bánatodat. Ne próbáld 

elrejteni Előle a küzdelmeidet. Menj Jézushoz! „Azt mondom 
ezért nektek: Ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek vagy 
mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök! Nem több az 
élet az eledelnél s a test a ruhánál?” (Mt 6,25). Ezután két 

parancsot ad Jézus: „Nézzétek az ég madarait!” (Mt 6,26), 

„Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek…” (Mt 6,28). Isten 

gondoskodik a madarakról és mező virágairól, akkor éppen rólunk 

ne gondoskodna? Ezért parancsolja nekünk: „Ezért ti elsősorban 
az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind 
megkapjátok hozzá! Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap 
majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga baja.” (Mt 6,33-

34). 

Elfogadsz tőlem egy tanácsot, ami sok fejfájástól és 

szívfájdalomtól megkímél majd? Abban a pillanatban, amikor egy 

probléma felüti a fejét, vidd Istenhez. Mindig Hozzá menj 

először! 

Max Lucado 

      forrás:internet 

 

 

         XI. évf. 29.szám                    2022.  július 24. 

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

Zsoltár: Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem Istenem. 

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 25., hétfő: 1800 Tab - Július 27., szerda nincs mise  

Július 29., péntek: nincs szentmise Tabon 

Július 31.,vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 800 és 1800 

Augusztus 1., hétfő: 1800 Tab  

Augusztus 3, szerda: 700 Tab 

Augusztus 5., péntek: 1800 Tab 

Augusztus 7., vasárnap:  

800 Torvaj – 930 Megyer - 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: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az adott év. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hirdetés Tegyük fel… 

 

http://www.tabiplebania.hu/

