
 

IV. évf. 16. szám                      2015. április 19. 

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
00

 - 17
30

 óráig. 

                          szombat:    9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Keresztelés:     szombat:  10 óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       8
00

 óra 

Csütörtök, péntek:   Tab     18
00 

óra 

Szombat:             Tab       7
00

 óra 

Páros héten szombaton:      Megyer         15
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páratlan héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

 Zala:                 9
30

 óra 

Páros héten vasárnap:       Lulla                 8
00

 óra 

    Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap:  Bábony    15
00

 óra  

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.  

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 

Zsoltár: Ragyogtasd ránk, Uram, * arcod fényességét! 

Minden tavasz természetszerűen hordozza magában az új élet 

reményét, a pozitív változásokba vetett hitünket. Néhanapján, ha 

fáradtnak, elfásultnak érezzük magunkat, szeretnénk felpezsdülni, 

erőt gyűjteni, célokat, terveket szövögetni. A húsvétnál 

alkalmasabb időszakot keresve sem találhatunk magunknak lelki 

megújulásunkhoz. Az értünk meghalt Krisztus önnön vállalt 

szenvedése titokzatos és csodálatos misztérium, melyet emberi 

értelemmel fel nem foghatunk, szavakkal jól sosem fejezhetünk 

ki. Hálánkat, odaadásunkat, szeretetünket és mindenek feletti 

bizalmunkat leginkább tetteinkkel bizonyíthatjuk az élő Istennek, 

s ez minden keresztény ember kötelessége. 

Egy, már régi álma vált valóra egyházközségünknek, amikor a 

tavalyi évben elkészült és átadásra került plébániánk közösségi 

szobája. Rengeteg lehetőséget rejt magában az a néhány 

négyzetméter, csak akarat és szándék kérdése, mihez kezdünk 

vele. 

A húsvéti idő csendjében egy újra és újra felerősödő hangból 

megszületett az első játékos délután a plébánián. Egy március végi 

szombatra meghívást kapott minden érdeklődő általános 

iskoláskorú gyermek, hogy jöjjön el és legyen egy élő, létező 

közösség tagjává. Ahogy Krisztus a forrása mindannyiunk 

életének, úgy a gyermek is új forrást jelent a felnőtt léleknek és 

egyházközségünk egészének egyaránt. Jövőnk és egyházunk 

fennmaradásának zálogai; nagyon fontos a jelenlétük!  

A délután játékos ismerkedéssel indult, majd Gergő atya egy 

mesés történeten keresztül beszélgetett a megjelent több mint húsz 

gyermekkel az önfeláldozás fontosságáról. Később az általános 

iskola udvarán felnőttekkel együtt lehetett focizni, kosárlabdázni, 

karikát dobni, de aki inkább a teremben szeretett volna maradni, 

ott is választhatott számtalan elfoglaltság közül (papír-ceruza, 

társasjáték, memóriajátékok, stb.). A másfél órásra tervezett 

együttlét a duplájára dagadt, ami talán nem véletlen. Elrepült az 

idő, mert játékkal, nevetéssel telt, mert a jelenlévők odafigyeltek 

egymásra…s így talán köztük az Úr is jól érezte magát. 

Mindenképpen lesz folytatás, s kívánom, hogy a jó Isten áldása 

legyen a kezdeményezés sikerén. Húsvéti reménnyel a szívemben 

imádkozom azért, hogy a plébániánkra betérő ifjúság velünk 

együtt építse Krisztus egyházát. 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

   Kisné Auffenberg Orsolya  

Ifjúság a plébánián 

 

 

Gyerekek! 

Szeretettel hívunk és várunk minden általános iskoláskorú 

gyermeket, elsőtől a nyolcadik osztályig a második közös vidám 

délutánra, melyet április 25-én, szombaton tartunk 15
00

 órától a 

plébánia közösségi termében. Továbbra is fő célunk egy erős, 

összetartó közösség létrehozása, melyből Te sem hiányozhatsz! Ha 

elfogadod a mennyei Atya szeretetét, ha szeretsz játszani, 

beszélgetni, sportolni és szeretnéd, hogy megmutassuk; egy 

szombat délutánon tartalmasabbat is tehetsz a számítógép előtti 

ücsörgésnél, akkor feltétlenül gyere el! Extra program a 

templommal való ismerkedés…amit eddig nem tudtál a 

templomunkról. Utána újra a játéké a főszerep.  

          Gergő atya és segítői 

Újra játékos délután a plébánián 

 

 

Csütörtök, (április 23):       Szent Adalbert püspök és vértanú 

emléknapja 

Szombat, (április 25)        : Szent Márk evangélista ünnepe 

Zsidó papi családból származott. Zsidó neve: János. Az Úr 

szenvedése idején még ifjú volt. Szent Pál első apostoli útján 

elindult rokonával, Barnabással, de Pergéből visszafordultak, majd 

Ciprusra mentek. Később Péter apostollal együtt Rómában 

tartózkodott, és ott tolmácsolta Szent Péter prédikációit. Ezeket írta 

le evangéliumában. Az Apostol-fejedelmek vértanúsága után 

Alexandria püspöke lett, és ott szenvedett vértanúságot. Ezekiel 

próféta jövendölése alapján oroszlánnal ábrázolják, mert azzal 

kezdi evangéliumát: "A pusztába kiáltónak szava: Készítsétek az 

Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!" 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

Április 26-án, vasárnap perselyadományainkkal a hivatások ügyét 

segítjük, így adjuk majd adományainkat. 

Az egyházközségi zarándoklatra jelentkezőket kérem, hogy 

április végéig szíveskedjenek befizetni a zarándoklat teljes 

összegét, a sekrestyében vagy a plébánián. Részletek a faliújságon 

és a plébánia honlapján találhatóak.  

Május 3-án, vasárnap a 11
00

 órakor kezdődő szentmise keretében 

tartjuk az elsőáldozást. Kérem a Testvéreket, imádkozzanak és 

ünnepeljenek velünk együtt. 

Kedves Testvérek, ne felejtsenek el rendelkezni személyi 

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

Katolikus Egyház támogatására javasoljuk, melynek technikai 

száma 0011. 

      Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 


