
 

III. évf. 44. szám                     2014. november 2. 

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        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) 

Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:        

06- 84- 310- 484 (Siófok)    06- 82- 512- 394 (Kaposvár) 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Imacsoport: 2014. november 10., hétfő 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 

Immár hagyományosan az idei évben is megrendezzük az adventi 

vásárt. A vásár bevételét jótékony célra fordítjuk. Célunk, hogy a 

nyáron minél több gyermek pihenését segítsük plébániai 

táborunkban. Az ott árult portékákat saját kezűleg készítjük. Olyan 

kéréssel fordulunk Önökhöz, ha kedvet éreznek, vagy támogatni 

szeretnék ezt a kezdeményezést, kérjük, segítsenek. Olyan saját 

kezűleg készített dísztárgyat, apróságot (képeslap, apró játék, 

gyöngy ékszer, kopogtató, asztali dísz, karácsonyfadísz, 

könyvjelző stb.) szeretnénk kérni, melyet a vásáron árusíthatunk. 

Kérjük, hogy ezeket a tárgyakat 2014. november 26 – 29-e között 

juttassák el hozzánk. Gyűjtés helye: Katolikus Iskolában Tóthné 

Margónál, vagy Hajduné Kocza Veránál a Bútorboltban. A fíliákat 

is kérjük, ahogy az elmúlt évben is, készítsenek ajándékokat, és 

őket is várjuk nagy szeretettel. 

A vásár tervezett helye és időpontja: a templomkertben november 

30-án és december 7-én reggel 9
30

-tól 12
30

-ig. Valamint a Fő 

téren december 18-19-én du. 15
00

 –tól 19
00

 óráig. 

        Köszönettel: Szervezők 

Zsoltár: Az az akarata Atyámnak - mondja az Úr, hogy aki hisz bennem, annak örök élete 

legyen.* Én feltámasztom Őt az utolsó napon.  

Kedd (november 4.): Borromeo Szent Károly püspök 

emléknapja  

Szerda (november 5.): Szent Imre herceg ünnepe 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 

Azok, akik halottak napján meglátogatnak egy templomot vagy 

kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A 

látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell 

elimádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a következő vasárnapon is. 

November 2-án, vasárnap, halottak napján délután 15
00

 órakor 

a bábonyi kápolnában is lesz szentmise. 17
00

 órakor pedig 

Szentségimádást tartunk a plébániatemplomban Magyarország, 

egyházmegyénk és egyházközségeink lelki megújulásáért 18
00

 

órakor pedig szentmise lesz. 

November 7-én, pénteken elsőpéntek, délelőtt a betegek 

látogatását és gyóntatását végzem, majd este 17
30

 órától gyónási 

alkalmat biztosítunk. 18
00

 órakor pedig szentmise lesz. 

Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, illetve 

Keresztény Élet újságokat előfizetni, szíveskedjenek jelezni a 

sekrestyében vagy a plébánián november végéig. Újság 

előfizetést a jövő évre – mint erre az évre is – csak a teljes összeg 

(éves díj) befizetésével áll módunkban elfogadni. Az éves díjakról 

hamarosan tájékoztatom a Testvéreket. 

November 9-én, vasárnap a lullai, a torvaji és a tabi templom 

felújítására adjuk adományainkat! 

                 Sifter Gergő plébános 

Készülődés adventre 

 

Hirdetések 

 

 

Istenünk, gondviselő édes Atyánk!  

Szomorú szívvel és vigasztalást kereső vággyal jöttünk Hozzád. 

Lelkünkben itt élnek ma is, akik eltávoztak, lelkük itt él 

közöttünk. Újra és újra megértjük, hogy a halállal nincs vége 

mindennek, nem szakad el minden kötelék, amelyet az élő és a 

halott között a hit, a példaadás, a remény és szeretet szálai 

kötöttek össze.      Istenünk, áldd meg emlékeinket, töröld le a 

könnyeinket! Erősítsd meg hitünket abban a tudatban, hogy nincs 

mitől rettegnünk, mert akár éljünk, akár haljunk, mindig a Tieid 

vagyunk. Szeretetedtől semmi nem szakaszthat el sem életünkben, 

sem halálunkban. Halottaink porainak adj csendességet, 

zavartalan pihenést, lelkünknek örök üdvösséget atyai kebleden. 

Ámen 

Sok európai országban szokás, hogy az emberek meglátogatják és 

rendbe teszik elhunyt hozzátartozóik sírját, virágot visznek és 

gyertyákat, mécseseket gyújtanak mindenszentek napján, illetve a 

halottak napján. A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi. A 

katolikus egyház szertartása szerint a "temetők nagy keresztjénél", 

a "mindenki keresztjénél" elimádkozzák a Mindenszentek 

litániáját, és megáldják az új síremlékeket. Magyarország egyes 

vidékein régebben harangoztattak is a család halottaiért. 

Hazánkban a sírok virágokkal és koszorúkkal való feldíszítése a 

19. század elejétől terjedt el német katolikus hatásra. Mivel a 

krizantém fehér és színes változatai mindenszentek és halottak 

napja körül nyílnak, így leginkább ez a virág az, amivel a sírokat 

díszítik. Az Ipoly menti falvakban, ha valaki nem tud elmenni a 

temetőbe, az otthon gyújt gyertyát a halottjai tiszteletére. Vannak, 

akik a gyertyagyújtás szokásáról kereszténység előtti eredetet 

feltételeznek. Ők azt tartják, hogy azért gyújtanak lángot a 

sírokon, hogy a tévelygő lelkek melegedni tudjanak a gyertyák 

lángja mellett, illetve, hogy visszataláljanak sírjaikba, és ne 

nyugtalanítsák az élőket. 

      forrás: internet 

Imádság halottainkért 

 

 2014. november 15-én a Szent Gellért Római Katolikus Iskola 

éttermében bált rendezünk. Sok szeretettel hívunk és várunk minden 

kedves egyházközségünkben élőt egy kellemes estére. Vacsorás 

jegy: 2000Ft, belépőjegy: 1000Ft és a támogatói jegy ára:500Ft, 

amelyek megvásárolhatók a sekrestyében november 2-tól. 

                     Szülői Munkaközösség - Szervezők 

BBáállii  mmeegghhíívvóó 

 


