
 

   V. évf. 30. szám                    2016. július 31.  

Tabi Öröm-Hírmondó 

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

 órakor 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, Kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       7
00

 óra  

Csütörtök:       Tab     18
00 

óra     

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  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Uram, menedékünk lettél * nemzedékről nemzedékre. 

A héten elsőpéntek, délelőtt a betegek gyóntatását látogatását 

végzem, majd 17
30 

órától gyóntatás a plébániatemplomban, 18
00

 

órakor pedig szentmise lesz. 

Augusztus 5-én, pénteken 17
00

 órakor Ökumenikus 

Istentisztelet keretében a megyeri (új) református 

templomban kenyérszentelési hálaadó istentisztelet lesz. 

Szeretettel hívom és várom a Testvéreket. 

Augusztus 7-én, elsővasárnap, szentmise lesz 15
00 

órakor a 

bábonyi kápolnában. Tabon 17
00

 órától szentségimádást 

tartunk Magyarország, egyházmegyénk és egyházközségeink 

lelki megújulásáért. 18
00

 órakor szentmise lesz. 

Augusztus 14-én, vasárnap a 9
30 

órakor kezdődő szentmise 

keretében tartjuk a torvaji templom búcsúját 

Nagyboldogasszony tiszteletére. A szokott feltételekkel teljes 

búcsú nyerhető. (Tiszta lélek, szentáldozás és imádság a Szentatya 

szándékára.) 

Előre hirdetem, hogy augusztus 15-én 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 munka 

mellett is családunk minden tagja részt tudjon venni a 18
00 

órakor kezdődő szentmisén. 

Az Egyházközség szervezésében gyalogos zarándoklatot 

hirdetünk Tab-Kapoly-Zics-Nágocs útvonalon keresztül 

Andocsra. 2016. augusztus 15-én, hétfőn keltsük éltre az 

Andocsra vezető gyalogos zarándoklatot! Csatlakozzon hozzánk, 

hogy együtt adhassunk hálát az andocsi Szűzanyának! Jelentkezni 

lehet 2016. augusztus 7-ig a sekrestyében szentmisék előtt és után, 

vagy a tabi plébánia elérhetőségeinek egyikén. 

Az esztendő fele eltelt, ha módunkban áll, az egyházi adó 

befizetésével tegyünk eleget egyházi kötelezettségünknek. 
      Sifter Gergő plébános 

 

Hirdetések 

 

 

Hétfő (augusztus 1.): Liguori Szent Alfonz Mária püspök 

és egyháztanító emléknapja 

Csütörtök (augusztus 4.): Vianney Szent János Mária 

áldozópap emléknapja 

Szombat (augusztus 6.): Urunk Színeváltozásának ünnepe 

 

Ünnepek, emléknapok 

 

 A fenti mottó szőtte át azt a hetet, amit hittanosainkkal töltöttünk 

a Tolna megyei Szálkán, csupa zöld, tágas kertben. Jó volt újra 

együtt lenni és közös élményeket gyűjteni. Az első napon 

csapatokat alakítottunk, csapatzászlókat készítettünk, 

csapatneveket választottak a gyerekek. Később ügyességi 

vetélkedő volt, ami megalapozta a jókedvet és az egymásra 

hangolódást. A napok során több alkalommal volt kézműves 

foglalkozás, ahol mutatós karkötők készültek, más alkalommal 

gyufaszálakból ragasztottak keresztet fiúk, lányok ügyesen. A 

hittanvetélkedőkön is összemérhették tudásukat a csapatok. 

Táborunk lelkiségét az irgalmasság jegyében éltük. Több 

alkalommal vettünk részt korosztályonként a lelkigyakorlaton, 

Gergő atya és a hitoktatók vezetésével. A témát feldolgozva a 

Bibliából ismert tanítások segítségével jutottunk közelebb az 

irgalmasság megértéséhez, aminek kapcsán elmélyült 

beszélgetésekre került sor.  

Gergő atya minden este szentmisét mutatott be nekünk a helyi 

templomban. A keddi misén vendégünk volt Dallos Tamás atya is. 

Szerda este a szállásunk kertjében, a gyerekek által készített és 

díszített oltárnál, a mindenkit körüllengő gyertyák fényénél, a 

tábori énekkar és Lóri bácsi gitáros kísérete emelte a mise 

meghittségét. A miséken a csapatok tagjai végezték a különböző 

szolgálatokat.  

Sportolásra is volt lehetőség a táborban (foci, kosárlabda, ping-

pong), és a táboron kívül is, ezért szerdán Bajára utaztunk 

bowlingozni. Vonattal a nagyok, az egyházközség buszával és 

autókkal a kisebbek.  

Délutánonként a hőség enyhítésére a helyi strandon úszhattak, 

pancsolhattak a gyerekek és a felnőttek. 

A hét folyamán bőséges és finom ételeket fogyaszthattunk, amiért 

köszönet és hála Ibolya néninek. Ő még arra is hajlandó volt, 

hogy a késő esti órákban kakaót készítsen a pizsamás 

táborlakóknak.  

Éjszakai túrán is voltunk, ahol minimális lámpafénynél, a telihold 

fényére hagyatkozva sétáltunk az erdei utakon. Persze akadt egy-

két pocsolya, letört faág, amit le kellett küzdeni a sötétben. 

Viszont hallhattuk, ahogy az őz síróhangon riasztotta társait „a 

közelgő veszélyre”. Néhány alkalommal a lányok sikoltása verte 

fel az erdő csendjét, amikor Gergő atya és Lóri bácsi előre siettek 

a sötétben, hogy ráijesszenek a társaságra.  

Esténként volt karaoke party, egyik este tábortűz és a hétvégén 

zenés táborzáró buli. 

A közös élmények során barátságok köttettek, mélyültek el és 

váltak tartalmasabbá.  

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik jótékony 

segítségükkel bármilyen formában segítettek adományaikkal a 

tábor sikeres megvalósításában.  

A tábort jövőre is megszervezzük, ahová szeretettel hívjuk és 

várjuk egyházközségünk hittanosait. 

Gergő atya és a szervezők nevében: 

Vajdáné Tóka Farkas Ildikó 

hitoktató 

„Boldogok az Irgalmasok” – Egyházközségi tábor Szálkán 


