
 

III. évf. 39. szám                2014. szeptember 28. 

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  

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        18 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.  

Imacsoport: 2014. szeptember 30., kedd 18
30

 

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 

Szeptember 28-án, Szentírás vasárnapja van. Ne feledkezzünk 

el, ha igazi Krisztus-követők akarunk lenni, akkor 

hallgatnunk kell Isten igéjét a szentmisében, de rendszeresen 

olvasnunk kell a Szentírást egyénileg és közösségileg is. Isten 

igéje segít bennünket abban, hogy felfedezhessük, mit vár el 

tőlünk Isten, és hogy üzenetét életre váltva hiteles keresztények 

lehessünk. 

Október 3-án, pénteken elsőpéntek, délelőtt a betegek 

gyóntatását, látogatását végzem. 17
30

 órától gyóntatás, 18
00

 órakor 

pedig szentmise lesz. 

Október 5-én, vasárnap tartjuk a sérsekszőlősi templom 

búcsúját, Szent Mihály főangyal tiszteletére a reggel 8
00

 

órakor kezdődő szentmise keretében. A szokott feltételekkel 

teljes búcsú nyerhető. (Tiszta lékek, szentáldozás, Miatyánk, 

Üdvözlégy, Hiszekegy, a Szentatya szándékára.) 

Október 5-én, vasárnap a 11
00

 órás szentmise keretében 

termény-betakarítási hálaadó ünnepet tartunk. Szeretettel 

kérem a Testvéreket, hogy hozzanak magukkal olyan 

terményeket, amit szeretnének megáldatni, hálát adni érte. A 

terményeket helyezzük az Úr Krisztus lábai elé.  A szentmise 

után agapét szeretnénk tartani, kérem, kínáljuk meg egymást 

abból, amit hoztak magukkal /sütemény-bor- kalács-szörp…/ 

Október 5-én elsővasárnap. 15
00

 órakor a bábonyi 

kápolnában lesz szentmise. 17
00

 órától a plébániatemplomban 

szentségimádást tartunk Magyarország, egyházmegyénk, 

egyházközségeink lelki megújulásáért. Szeretettel hívom és várom 

a testvéreket! 

Szent István kora óta kötelezettségeink között szerepel, 

hogy az egyházat anyagi hozzájárulásainkkal is egyházi adó 

címén támogassuk. Az esztendő fele eltelt, akiknek anyagi 

lehetőségük engedi, azokat kérem, hogy ezen kötelességüknek 

tegyenek eleget. 

Megérkeztek a 2015. évi naptárak és a kalendárium. 

Megvásárolhatók a plébániatemplomban az újságos polcnál, a 

fíliákban pedig a sekrestyében. Kalendárium 500 Ft, 

forgathatós naptár 250 Ft, gyereknaptár 200 Ft, egylapos 

falinaptár 40 Ft. 

Október 13-án, hétfőn a 9 órakor kezdődő szentmise 

keretében tartjuk a Dél-Balatoni Esperesi Kerület gyűlését. A 

szentmisét a kerület több mint húsz papjával együtt Varga László 

általános helynök úr mutatja be. Szeretettel hívom és várom a 

Testvéreket ezen alkalomra. Kérem, hogy akinek lehetősége van 

egy kis süteménnyel kedveskedni a vendégeinknek, hálás szívvel 

fogadjuk, amelyet átadhatnak a plébánián vagy a sekrestyében. 

         Sifter Gergő plébános 

Zsoltár: Emlékezzél meg, Uram, * irgalmasságodról. 

Hirdetések 

 

 

Hétfő (szeptember 29.): Szent Mihály, Szent Gábor, 

                 Szent Rafael Főangyalok ünnepe 

Kedd (szeptember 30.): Szent Jeromos áldozópap és 

egyháztanító emléknapja 

Szerda (október 1.):         A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) 

      Szent Teréz szűz és egyháztanító emléknapja 

Csütörtök (október 2.): Szent Őrzőangyalok emléknapja 

Szombat (október 4.): Assisi Szent Ferenc emléknapja 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 

Igen, és a huszonegy éveseké is! Idősebb testvéreink ne 

keseredjenek el, mert itt most egy intézményről van szó, 

egyházmegyénk négy nevelési és oktatási intézménye közül a 

plébániánk által támogatott Szent Gellért Római Katolikus 

Általános Iskoláról és Óvodáról. Igen, mondhatjuk, hogy felnőtt 

kor küszöbén áll a Lajos atya által alapított intézmény. Ezt a 

nehézségekkel és szépségekkel teli időszakot tettük ünnepivé a 

szeptember 24-i szentmisével. Gergő atyával, néhány lelkes 

munkatárssal és szülővel készültünk erre az évfordulóra. 

Plébánosunk a prédikációjában megemlékezett névadónkról, majd 

a mise keretében megköszönte elődjének, Lajos atyának az 

áldozatos munkáját, és természetesen azokét is, akik csak a 

legkisebbet is tették, hogy elinduljon és meg is maradjon az óvoda 

és az iskola. Nyugalmazott plébánosunknak egy fotókból 

összeállított képet adott át köszönetképpen, amin látható, hogy a 

régi iskola hogyan és milyen sok munka által tudott egy szép, a 

tanítást lehetővé tevő, modern épületté válni. A szentmisét, 

amelyen jelen volt egykori hitoktatónk, Szalay Jeremiás atya is, az 

iskola énekkara és a versmondó gyerekek közreműködése tette 

még ünnepélyesebbé. Ennek a napnak az emlékére színes 

könyvjelzőkkel leptük meg a szentmisén résztvevőket. Az óvó 

nénik egy nagy tablót készítettek az elmúlt 21 év fényképeiből, az 

iskolában pedig Andi néni két csodálatos tablóját nézhettük meg, 

amikre az eddigi ballagó osztályok tarisznyái, tablóképei, ill. a 

gyerekek vidám pillanatait megörökítő képek kerültek fel. Ezek 

majd templomunkban is megtekinthetőek lesznek. A kicsik és a 

nagyok pedig rajzban mesélték el, hogy miért jó ide járni. A 

gyerekeknek úgy igazi egy szülinap, ha van torta is. Az ünnepi 

ebéd után a nagy, asztalméretű csokis csoda gyertyáját és 

tűzijátékait mindenki jelenlétében Lajos és Gergő atya gyújtotta 

meg. Ezután közösen fogyasztottuk el a hatalmas finomságot. 

Örömünk azonban akkor lehet majd teljes, ha még sok ilyen jeles 

évfordulós ünnep lesz intézményünk életében, és a „fiatalból majd 

érett felnőtt válik, és beleér egy bölcs időskorba”. Ehhez kérjük 

minden nap Isten segítségét és áldását, hogy mindez meg is 

valósuljon.         Tóthné Margó 

 

A húszéveseké a világ? 

 


