
 

   V. évf. 37. szám              2016. szeptember 18.  

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       8
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  

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Dicsérjétek az Urat, * aki a szegényt fölemeli. 

Néhány évvel ezelőtt az egyik paraolimpiai játékokon 9 atléta 

(akik mentálisan, vagy fizikailag sérültek) felálltak a 100 méteres 

futás startvonalához. 

A pisztolylövés felhangzásakor elkezdődött a verseny, ahol (bár 

nem mindenki a lábain futva), de a cél felé törekedett a beérkezés 

és a győzelem reményében. 

A nagy igyekezetben egyszer csak az egyik fiú elesett az aszfalton 

és jó néhányat bukfencezett, majd elkezdett sírni. A többi 8 

versenyző hallotta a sírást, lelassított és hátranézett, majd 

mindenki megállt és visszafordult.  Mindegyikük.   

Az egyik Down-kóros lány leült mellé, megpuszilta és 

megkérdezte, hogy jobban érzi-e magát. Aztán mind a 9-en 

összekapaszkodtak, és együtt sétáltak be a célvonalon. A 

stadionban pedig a nézők felálltak és percekig tapsoltak. Azok, 

akik ott voltak, a mai napig emlegetik ezt a történetet. 

Hogy miért?   

Mert valahol legbelül tudjuk: a legfontosabb dolog nem az egymás 

felett aratott győzelem. Az életben sokkal fontosabb másokat 

győzelemhez segíteni, akkor is, ha ez azzal jár, hogy nekünk le 

kell lassítani. 

Kedd (szeptember 20.): Kim Taegon Szent András  

   áldozópap, Csong  Haszang 

   Szent Pál és társaik, koreai 

    vértanúk emléknapja 

Szerda (szeptember 21.): Szent Máté apostol és evangélista 

   ünnepe 

Péntek (szeptember 23.): Pietrelcinai Szent Pio áldozópap 

   emléknapja 

Szombat (szeptember 24.) Szent Gellért püspök és vértanú 

   ünnepe 

Rendkívüli gyűjtést hirdetek szeptember 18-án, vasárnapra a 

megyeri templom sürgős felújítására. A tető javításra szorul, 

mindenhol beázik. Kérem a testvéreket, ha lehetőségük van 

rá, segítsenek! Eddig közel 350 ezer Ft gyűlt össze a hívek 

adománya nyomán, amelyet hálás szívvel köszönök meg! 

Szeptember 18-án, vasárnap a sérsekszőlősi hegyi keresztnél 

lesz a fogadalmi szentmise, Szent Kereszt felmagasztalása 

ünnepéhez kötődően, 15
00

 órai kezdettel. Rossz idő esetén a 

szentmise a templomban lesz, így a 8
00

 órai szentmise elmarad. 

Szeptember 24-én a Családi napon rendezendő főzőversenyre 

(helyszín a templomkert), családok, közösségek jelentkezését 

várjuk, szeptember 18-ig bezárólag. A jelentkező csapatoknak 

2 kg húst biztosítunk. Jelentkezni Sifter Gergely plébánosnál 

lehet a 06-30/510-7979-es telefonszámon. A legjobbakat 

jutalmazzuk. 

Szeptember 24-i családi napon ünnepli egyházközségünk az 

alapításának 270. évfordulóját. Az egész napos programokra, 

az előadásra, amely 12
00

 órakor kezdődik a templomban, 

valamint a hálaadó szentmisére, 15
00

 órára szeretettel hívom 

és várom a testvéreket. A szentmisét bemutatja Dr. Márfi 

Gyula a Veszprémi Főegyházmegye metropolita érseke. 

Szeptember 25-én, vasárnap Szentírás vasárnapja, 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! 

Előre hirdetem, hogy október 2-án, vasárnap tartjuk a 

sérsekszőlősi templom búcsúját, Szent Mihály főangyal 

tiszteletére a 8
00

 órakor kezdődő szentmise keretében. A 

szokott feltételekkel teljes búcsú nyerhető. (Tiszta lélek, 

szentáldozás, Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy a Szentatya 

szándékára.) 

Előre hirdetem, hogy október 2-án, vasárnap a 11
00

 órakor 

kezdődő szentmise keretében termény-betakarítási hálaadó 

ünnepet tartunk. Szeretettel kérem a Testvéreket, hogy 

hozzanak magukkal olyan terményeket, amit szeretnének 

megáldatni, hálát adni értük. A terményeket ünnepi 

körmenetben helyezzük az Úr Krisztus lábai elé. A szentmise 

után agapét szeretnénk tartani, kérem, kínáljuk meg egymást 

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

          Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Paralimpia 

Ünnepek és emléknapok 

 

 

„CSALÁDJAINK EGYÜTT A KÖZÖSSÉGBEN” címen 

gyermek 

rajzpályázatot 

hirdetünk óvodás, alsó és felső tagozatos kategóriákban. 

A pályaműveket szeptember 21-ig várjuk a Zichy Mihály 

Művelődési Központ földszinti irodájában. 

A legjobbakat jutalmazzuk! 

Felhívás – Rajzpályázat 

 

 


