
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 

A hálás szív minden napot ajándéknak tekint. A hálás emberek 

nem arra koncentrálnak, amijük nincs, hanem sokkal inkább arra, 

amijük van, és ezért kiváltságosnak tartják magukat. Nem régiben 

egy fogadáson vettem részt, amit egy háborúban megsérült katona 

tiszteletére rendeztek. 

A katona, akinek egyik lába odaveszett, egy házat kapott 

ajándékba. Annyira túlcsordult benne a hála, hogy azt leírni sem 

lehet. Egy lábával felpattant a színpadra, és megölelte a 

konferansziét. „Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm!” Megölelte a 

gitárost, és egy testes hölgyet az első sorban. Megköszönte a 

pincérnek, a többi katonának, majd újra a konferansziénak. Még 

nekem is köszönetet mondott! Pedig én aztán semmit sem tettem. 

Hát nem ilyeneknek kellene lennünk? Jézus egy házat készít 

számunkra (vö. Jn 14,2-3). Olyan biztos, hogy a tulajdonosai 

vagyunk annak a háznak, mint amilyen biztosan az említett katona 

birtokolja a neki ajándékozott házat. Sőt mi több, Jézus a leprából 

is kigyógyított minket. A bűntől elüszkösödött a lelkünk és 

eltompultak az érzékszerveink. És az Ember, aki éppen arra járt 

azt mondta, hogy meggyógyultunk, és íme, így is történt! 

A hálás szív olyan, mintha egy mágnes lenne, ami végigsöpör a 

napjainkon, és minden okot megragad a hálára. Minden éjjel 

milliárdnyi gyémánt tündököl az égbolt fekete bársonyán. 

Köszönöm, Istenem! Az izmok csodája teszi képessé a szemeidet 

arra, hogy elolvasd ezeket a szavakat, és az agyad értelmezhesse 

őket. Köszönöm, Istenem! A tüdőd minden nap tizenegyezer liter 

levegőt szív be és fúj ki. A szíved körülbelül hárommilliárdszor 

ver életed során. Az agyad valódi elektromos erőgenerátor. 

Köszönöm, Istenem! 

A pirítóson a dzsemért, a gabonapelyhen a tejért. A finom meleg 

takaróért, a viccért, ami nevetésre fakaszt, és a meleg napsugárért, 

ami Isten szeretetére emlékeztet. A sok repülőért, ami nem zuhant 

le ma. A férjekért, akik nem csalják meg a feleségüket, és a 

feleségekért, akik nem fordítanak hátat férjüknek, és a 

gyerekekért, akik mindenhonnan azt hallják, hogy ne tiszteljék a 

szüleiket, és mégis úgy döntenek, hogy tisztelni fogják őket. 

Köszönöm, Istenem! 

A hála segít átmenni a nehéz időkön. Ha az áldásainkra 

összpontosítunk, ezzel Isten teljesítményét ismerjük fel és 

ismerjük el. Azzal, hogy felismerjük Isten teljesítményét, 

felfedezzük az Ő szívét. Azzal, hogy felfedezzük az Ő szívét, nem 

csak az ajándékokat fedezzük fel, hanem Magát az Ajándékozót, 

Akitől minden jó származik. A hála mindig arra késztet, hogy 

Istenre nézzünk, és ne a félelemre. Ugyanazt teszi az 

aggodalommal, mint a reggeli napsütés a völgyben megülő 

párával: eltünteti. 

„Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében 
az Istennek, az Atyának.” (Ef 5,20) 

Max Lucado    forrás: internet 
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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre. 

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 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 

Augusztus 8., hétfő: 1800 Tab - Augusztus 10., szerda 700 Tab 

Augusztus 12., péntek: 1800 Tab 

Augusztus 14., 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 

Hálás szív 

 

http://www.tabiplebania.hu/

