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Tabi Öröm-Hírmondó 

A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06- 84/ 321- 808 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 

Hivatali órák: csütörtök: 16 - 17
30

 

                         szombat:     9 – 10  

Keresztelés:     szombat:  10 óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő:           Tab     18 óra 

Kedd:           Tab     18 óra 

Szerda:         Tab       8 óra 

Csütörtök:    Tab     18 óra 

Péntek:         Tab     18 óra 

Szombat:      Tab       7 óra 

                      Megyer        15 óra   (kéthetente) 

Vasárnap:    Lulla vagy Sérsekszőlős:     8 óra 

                      Tab:                                     11 óra és 18 óra 

                      Torvaj vagy Zala:               9
30

 óra 

         Bábony           15 óra (első vasárnap) 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében. 

 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab 

8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808 

www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Február 23-án, vasárnap országos gyűjtés van a Katolikus 

Iskolák javára, így adjuk majd adományainkat. 

A templomunk felújított szentélyét szeretnénk 

zöldnövényekkel (szobafenyő, pálma-félék stb.) még szebbé 

tenni. Ha van olyan nagyméretű, szép formájú növényük, amit 

felajánlanának a templom részére, szívesen fogadjuk. 

Hálásan köszönöm azok munkáját, akik az egyházközségi 

bálunk szervezésében és lebonyolításában részt vettek. 

Köszönöm a nagylelkű felajánlásokat, amelyek nélkül nem 

tudtuk volna ilyen szinten megrendezni a bálunkat. Isten 

fizesse meg mindenkinek, aki bármit is tett, akár fizikálisan, akár 

imádságok által kísért és támogatott bennünket. 

Május 2-án (péntek, hosszú hétvége) egyházközségi 

zarándoklatot hirdetek Szombathely - Mariazell útvonalon. 

Program: indulás kora reggel, Szombathelyen pihenő, majd 

továbbutazás Máriazellbe, amely egy darab magyar föld az 

Alpokban, hisz a szentély egyik alapítója Nagy Lajos magyar 

király. Szentmise a kegytemplomban a csodatévő „celli Mária” 

szobránál, keresztút, majd szabadprogram. Hazautazás rövid 

pihenőkkel, visszaérkezés késő este. Részvételi díj: 12.000 

Ft/fő, amely tartalmazza az utazást, idegenvezetést. Jelentkezni 

lehet az összeg befizetésével a sekrestyében és a plébánián. 

Lassan eljön az iskolai beíratások időszaka. Szeretettel 

kérem a kedves szülőket, hogy ne feledkezzenek meg 

gyermekeik vallásos nevelésére tett ígéretükről. A Katolikus 

Iskolában órarend szerint zajlik a hittan oktatása, heti két órában. 

Az Önkormányzati Iskolában az 1-2. és az 5-6. osztályokban 

válasszák a gyermekeik számára adott nagy lehetőséget, az 

órarend szerinti hit- és erkölcstan oktatást.  
Kedves Testvérek, ne felejtsenek el rendelkezni személyi 

jövedelemadójuk 2x 1 %-ról. Az egyik 1%-ot a Magyar 

Katolikus Egyház támogatására javasoljuk, melynek 
technikai száma 0011.                     Sifter Gergő plébános 

Zsoltár: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 

E kettő nem zárja ki egymást, ahogy az egyházközségünkben 

rendezett bál is bizonyítja. Schmidt Jenő, városunk polgármestere 

is úgy gondolta, hogy hozzájárul ehhez a munkatársaival együtt, 

és örömünkre velünk együtt báloztak ők is. Hálásan köszönjük a 

nagylelkű támogatást. 

Több mint 270-en jelentünk meg Tabról és környékéről. Sok 

ember együttműködése kellett, hogy mindenki jól érezze magát. 

Volt plébániai disznóvágás, adományok és tombolatárgyak 

összegyűjtése, a dekorációk beszerzése, a terem feldíszítése és 

próbák a táncos és vidám műsorok előadásához. Minthogy Gergő 

atya nem szerette volna másnap „bűnbe vinni” a hajnalig 

mulatozó híveit, így a bál a vasárnap előesti misével kezdődött, 

amelyen sokan vettünk részt. Ezt követően vonultunk át a Virág 

utcai ebédlőbe. Ott Gergő atya a vidám hangulatú 

nyitóbeszédében megköszönte mindenkinek a munkáját, illetve az 

anyagi támogatását. Majd a Katolikus Iskola gyermekeinek, a 

szülőknek és az egyházközségi képviselőknek a kedves és 

humoros szereplése szórakoztatta a megjelenteket.  

A bőséges és finom vacsora után az iskolánkhoz tartozó 

édesanyák és egykori diákjaink nyitótánca következett. Ezzel 

kezdetét vette a hajnalig tartó mulatság. A jókedvet fokozta a 

tombolasorsolás, amelyen sok értékes nyeremény lelt gazdára. 

Esténk elérte célját. A vendégek jól szórakoztak, és a szép 

bevételt templomaink további felújítására tudjuk fordítani, ami 

Isten dicsőségére és az emberek javára szolgál. 

      Tóthné Margó 

  

Hirdetések 

 

 

Vidámság és jótékonykodás 

 

 Nem csak házas- jegyes- és szerelmespárok, de több gyermek és 

felnőtt, fiatal és idős ünnepelte február 14-én közös szentmisével 

Szent Bálint ünnepét templomunkban. Bár több legenda övezi, 

az ünnep mégiscsak keresztény gyökerekre vezethető vissza. Nem 

véletlen, hogy Szent Bálint többek között a jegyesek és a fiatal 

házasok védőszentje. Gergő atya a prédikációjában nagy 

hangsúlyt fektetett arra, hogy a jelenlevők megértsék: akit 

melléjük rendelt az Úr, az számukra AJÁNDÉK; egyetlen és 

megismételhetetlen, melyet meg kell becsülni. Mindenkinek 

ápolnia, szeretnie kell kapcsolatát (idő és odafigyelés, csipetnyivel 

kevesebb önzés), hogy az gyümölcsöző és igazi örömforrás 

legyen, példamutató, vonzó, követendő életpélda.  Ahelyett, hogy 

hagynánk elbutítani az érzelmeinket holmi divathóbortokkal, csak 

afelé kéne fordítani a fejünket, Aki nekünk a tökéletest szeretné 

adni. Megadta a társat, és ha a tenyerébe helyezzük magunkat, 

segíti formálni ezt az egységet a saját képmására. Ehhez egyetlen 

összetevő szükséges, a szeretet. Az igaz szeretet tudni fogja, hogy 

mikor van szükség időre, nevetésre, egy finom vacsorára, ölelésre, 

egy jó beszélgetésre, vagy akár jó szándékú (!), segítő vitára. 

A záró áldást ezen az alkalmon, egyedi módon, páronként kaptuk, 

s mellé egy-egy szál rózsa és egy magazin is járt ajándékba. A 

szentmise egészét körbelengte valami titokzatosság és öröm. Az, 

hogy együtt ünnepelhetjük egymást, a saját harcainkat, 

küzdelmeinket és sikereinket. Egymásba kulcsolódó kezek, 

oldalra sandítás és mosoly, a gyerekek büszke szemvillanásai, hit, 

hogy lesz erő, amikor szükséges minden nehézségben, hit, hogy 

örökké tart!             Kisné Auffenberg Orsolya 
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