
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 500Ft/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. 

Augusztus 20-án, szombaton, államalapító Szent István 

királyunk ünnepe, Lullán 830 órai kezdettel tartjuk a szentmisét 

kenyérszenteléssel. Tabon az ünnepség után 1000 órakor 

kezdődik az ünnepi szentmise a plébániatemplomban. 

Szeretettel hívom és várom a Testvéreket e szép ünnepre.  

Augusztus 21-én, vasárnap ünnepeljük a torvaji templom 

búcsúját a 930 órakor kezdődő szentmise keretében. Szokott 

feltételekkel teljes búcsú nyerhető! Szeretettel hívom és várom a 

Testvéreket! Ezért a sérsekszőlősi templomban a szentmise 1300 

órakor kezdődik. 

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 

Jézust három tanítványa Péter, János és Jakab kísérheti el a 

Tábor hegyére, hogy ott a színeváltozás által az Atya igazolja 

és megerősítse a tanítványokat hitükben, hogy Krisztus 

valóban istenfiú. Különleges jelentőségű a helyszín, a Tábor 

hegye. Eszünkbe juttatja a Szentírásból azokat a helyeket, 

amelyekhez fontos kinyilatkoztatás kapcsolódik:  

a Tízparancsolat átadása a Sínai hegyen, vagy Jézus nagy 

tömegnek elmondott hegyi beszéde. Vagyis itt is egy olyan 

eseménynek lehetünk tanúi, amire jó odafigyelni, amelyben 

Jézus személyének igazi valóságát akarja feltárni előttünk, mai 

olvasók előtt is. Mi magunk is odaszegődünk a három 

tanítvány nyomába.  

Jézus jól tudta, hogy a tanítványoknak, akik nem szívesen 

hallgatták saját szenvedéséről szóló tanításait, jövendöléseit, 

szükségük van erre a megerősítésre.  

A tapasztalat pedig, amelyet Péter megfogalmaz, magáért 

beszél: „Uram, jó nekünk itt lennünk”. Az ember tapasztalata 

ez, aki rátalált Istenre, aki megsejtette, hogy „a jelen élet 

szenvedései nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, ami 

Isten az őt szeretőknek készített” (Róm 8,18).  

Segítsen bennünket ez az ünnep keresztényhez méltó életre, 

amelyben az ember saját életéről, erőfeszítéseiről, 

küzdelmeiről, kudarcairól, szenvedéseiről és minden öröméről, 

sikeréről is Krisztus húsvétjának fényében, az örök élet 

távlatában gondolkodik.  

„Valóban, Péter, jó nekünk itt lennünk Jézussal, és így 

maradnunk tovább a világban. Hiszen van-e boldogabb, 

mélyebb, kiválóbb tudat, mint Istenben lenni, hozzá hasonulni, 

és az élet világosságában élni? Bizonyos vagyok benne, hogy 

közülünk is mindenki, aki érzi magában Isten jelenlétét, és már 

átalakult az ő isteni hasonlóságára, örvendezve csak ezt 

kiálthatja: Jó nekünk itt lennünk, ahol minden fényben 

tündöklik, ahol öröm, boldogság és gyönyörűség van, ahol 

békében, szelídségben és édes derűben él a szív, ahol látjuk 

Krisztust, az Istent; ahol az Atyával együtt ő készített 

szívünkben hajlékot, és oda belépve így szól: Ma üdvösség 

köszöntött erre a házra (Lk 19, 9); ahol Krisztussal együtt az 

örök javak megszámlálhatatlan kincse halmozódik össze; ahol 

az örök boldogság első zsengéit és előképeit mintegy tükörben 

már előre szemlélni lehet.” – Sínai Szent Anasztáz püspök 

elmélkedéséből.  

Dallos Tamás atya (Pécsi Egyházmegye) 

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

Zsoltár: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökségül választott 

magának. 

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 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 

Augusztus 15., hétfő: 800 és 1800 Tab  

Augusztus 17, szerda: 700 Tab – Aug. 19., péntek: 1800 Tab 

Augusztus 20., szombat: 830 Lulla – 1000 Tab 

Augusztus 21., vasárnap:  

800 Bábony – 930 Torvaj - Tab:1100 és 1800 – 1300 Sérsekszőlős 

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 

"Uram, jó nekünk itt lennünk!" 

http://www.tabiplebania.hu/

