
 

IV. évf. 31. szám                2015. augusztus 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 
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Hivatali órák:  csütörtök: 16
00

 - 17
30

 óráig. 

                          szombat:    9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Keresztelés:     szombat    10
00

 óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       7
00

 óra 

Csütörtök, péntek:   Tab     18
00 

óra 

Szombat:             Tab       7
00

 óra 

Páratlan héten szombaton:      Megyer    18
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páros héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

Zala:                 9
30

 óra 

Páratlan héten vasárnap: Lulla                 8
00

 óra 

   Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap: Bábony     15
00

 óra  

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Mennyei kenyeret * adott nékik az Úr. 

 

 

 

 

 

gyöngyből kis fát fűztek. Délután Activity - vetélkedőt, majd 

később énektanulást rendeztünk. Vendégeink is voltak, a nap 

folyamán megérkezett hozzánk az evangélikus lelkész házaspár, 

Lóránd és Eszter. A gitárt sem felejtették otthon, így az esti 

szabadtéri szentmise, amit a tábor területén a gyerekek hathatós 

együttműködésével szerveztünk, igazán méltóra és szépre zene -  

és énekszóval együtt sikerült. Erre a napra még egy programot 

iktattunk be, amit már nagyon várt a gyereksereg: éjszakai túrára 

indultunk. Állatokat nem láttunk, annyira halkan nem sikerült 

mennünk, de köszönhetően Gergő atyának és Lóri bácsinak a 

lányok sikoltozásaitól volt hangos az erdő. Természetesen ezek 

után a reggeli ébresztő is inkább délelőtti lett, hogy mindenki 

tudjon nyugodtan pihenni. Csütörtökön délelőtt a csapatok a 

hittanórán tanultakból mérhették össze tudásukat, majd délután 

újra irány a strand. Önfeledt fürdőzéssel és napozással telt az idő, 

a játékból mi felnőttek is kivettük a részünket. Az esti szentmisét 

a templomban tartottuk, melyre újra daltanulás volt a program, így 

Isten háza megtelt énekszóval és gitárhanggal. Az esti vacsora 

után egy nem várt izgalom következett, hatalmas vihar csapott le a 

kis falura. Majd másfél órán keresztül dörgött és villámlott, 

aminek következtében a villanytól is búcsút vehettünk egy időre. 

Volt egy kis riadalom, de gyerekeink nagyon hamar feltalálták 

magukat a hozott zseblámpákkal és telefonokkal, így az egyik 

leghangulatosabb esténk kerekedett. A péntek már egy kicsit a 

búcsú hangulatában telt, egyre több volt az olyan hang, hogy miért 

nem hosszabb a tábor, maradjunk még két hétig.  A délelőtt 

folyamán gipszképek készültek, amiket a fiúk és lányok együtt 

nagyon lelkesen készítettek. Délután volt még egy kis 

csapatverseny és megrendeztük a Szóbeszéd című játékot is. Este 

vendégünk volt a helyi plébános, Péter atya, aki játékosan, 

sportosan és trükkökkel jutalmazva beszélgetett a gyerekekkel 

Jézusról, a világ teremtéséről. Ezután hajnalig tartott a búcsúbuli, 

ami után már a másnapi hazautazás miatt nehezen ment az alvás. 

A jövőbeni viszontlátásban bízva köszöntünk el egymástól. 

          Szervezők és segítők 

Augusztus 2-án, vasárnap a megyeri, a lullai és a torvaji 

templomaink felújítására adjuk adományainkat! 

Augusztus 2-a elsővasárnap, szentmise lesz 15
00

 órakor a 

bábonyi kápolnában. Tabon a plébániatemplomban 17
00

 órától 

szentségimádást tartunk: Magyarország, egyházmegyénk, 

egyházközségeink lelki megújulásáért, ezt követően 18
00

 órakor   

szentmise lesz. 

Augusztus 14-én, pénteken az előző évekhez hasonlóan 

virrasztást tartunk Tabon a templomban, hazánkért! 20
00 

órakor Szentségkitétel, éjfélkor pedig szentségi áldással 

Szentségeltétel. Szeretettel hívom és várom a testvéreket, nem 

csak a Rózsafüzér társulat tagjait. Hiszen van miért és ki(k)ért 

imádkoznunk. 

Előre hirdetem, hogy augusztus 15-én, szombaton 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 vagy a 

délelőtt 11 vagy az este 6 órakor kezdődő szentmisén. 

         Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Kedd (augusztus 4.): Vianney Szent János Mária áldozópap 

emléknapja 

Csütörtök (augusztus 6.): Urunk színeváltozásának ünnepe 

Szombat (augusztus 8.): Szent Domonkos áldozópap 

emléknapja 

 

 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

Tartalmas, aktív és vidám hetet tölthettünk együtt, melyért „Kitárt 

karokkal zengjünk az Úrnak Alleluját!” Július 20-án, hétfőn 

reggel egy lelkes és vidám csapat busszal, autókkal elindult 

Szálkára a táborba. Mindenkin lehetett érezni a várakozást, a 

kíváncsiságot, de főleg a mérhetetlen vidámságot. Mintha csak 

előre megérezték volna, hogy az idei a II. Egyházközségi tábornak 

a mottója: „Legyetek vidámak és tegyetek jót!”. Egyikben sem 

volt hiány egész héten. Megérkezésünk után elfoglaltuk 

helyünket, majd a gyerekeket négy csapatba osztottuk. Mindenki 

választott magának nevet, készített csapatzászlót és keresett 

valamilyen jelmondatot. Minden nap másik csapat volt azért 

felelős, hogy az étkezésekkor megterítsenek, valamint a napi 

misén ők segítsenek Gergő atyának. A hétfő délután 

csapatversenyekkel, sportosan telt. Volt ott zsákban ugrálás is, 

amit a gyerekek még két nap után is emlegettek. Estére jutott még 

egy kis születésnapi köszöntés is, jégkrémevéssel és sok zenével. 

Nehéz is volt a takarodó, hosszúra nyúlt az elcsendesedés. A 

keddi napunk a strandon telt, reggeli után sétáltunk le a tóhoz. 

Délelőtt is és délután is nagy hancúrozás volt a vízben. Voltak 

olyanok is, akik nagy lelkesen „búvárkodtak”, és hozták fel 

nekünk mutatóba a kagylókat. Ezen az estén a mise és a vacsora 

valamint egy kis beszélgetés után már nem volt gond az alvással. 

Szerdán délelőtt kézműveskedtünk. Volt, aki papírból képet 

hajtogatott, tekert, volt, aki dobozkát készített. A többiek viszont 

Egyházközségi tábor - Szálka 

 


