
 

   VI. évf. 5. szám                      2017. február 5.  

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). 

Mise- és szertartásrend: 

Február 6., hétfő: 18
00 

Tab  -  Február 7., kedd: 18
00

 Tab 

Február 8., szerda: 8
00

 Tab  -  Február 9., csüt.: 18
00

 Tab 

Február 10., péntek:18
00

 – Tab – Febr. 11., szom.: 7
00

 Tab 

Február 11., szombat: Megyer 15
00

 

Február 12., vasárnap:  

Sérsekszőlős: 8
00

 – Zala: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00

  

Február 13., hétfő: 18
00 

Tab  -  Február 14., kedd: 18
00

 Tab 

Február 15., szerda: 8
00

 Tab  -  Február 16., csüt.: 18
00

 Tab 

Február 17., péntek:18
00

 – Tab – Febr. 18., szom.: 7
00

 Tab 

Február 19., vasárnap:  

Lulla: 8
00

 – Torvaj: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Az igaz ember világít, * mint fény a sötétségben.  

Február 5-én, vasárnap minden szentmisében Balázs-

áldásban részesítjük a Testvéreket. Szent Balázs püspök és 

vértanú közbenjárását kérjük a torok és minden egyéb más 

betegségben. 

Február 12-én, vasárnap 17
30

 órától kezdjük a Lourdes-i 

kilencedet. A közös imádkozásra szeretettel hívom és várom a 

Testvéreket. A lourdes-i imádság a plébániatemplomban lesz 

az esti szentmisék előtt (hétfő, kedd, csütörtök, péntek és 

vasárnap). 

Hálásan köszönöm azok munkáját, akik az egyházközségi 

bálunk szervezésében és lebonyolításában részt vettek. 

Köszönöm a nagylelkű felajánlásokat, amelyek nélkül nem 

tudtuk volna ilyen szinten megrendezni a bálunkat. Isten 

fizesse meg mindenkinek, aki bármit is tett, akár fizikálisan, akár 

imádságok által kísért és támogatott bennünket. 

Előre hirdetem, hogy február 17-én, pénteken Szent Bálint 

(Valentin) vértanú ünnepéhez kapcsolódva, 18
00

 órára 

szerelmesek miséjére hívom és várom a házaspárokat, 

jegyespárokat. Értük imádkozunk, majd a szentmise végén 

külön áldásban részesülnek és kis ajándékkal kedveskedünk 

nekik. Apostolkodjunk ez ügyben, hívjunk másokat is, hogy ez 

ne csak egy Amerikából érkezett felkapott dolog legyen, hanem 

hűségük közös ünnepe. A körülbelüli létszám miatt kérem, 

iratkozzanak fel, vagy jelentkezzenek a szentmisék előtt és 

után a sekrestyében és a plébánia elérhetőségein. 

Az Új Ember és a Keresztény Élet újságokat kérem, vigyék el a 

polcról. 

         Sifter Gergő plébános 

Körutazás Erdélyben - Csíksomlyói búcsú 

2017. május 30. - június 4. 

1.nap: 

Indulás hajnalban, folyamatos utazás rövid pihenőkkel, 

határátlépés Nagylaknál. Aradon megtekintjük Zala György 

impozáns alkotását, a 13 aradi vértanúnak emléket állító 

Szabadság-szobrot. Innen utunk Déva érintésével Vajdahunyadra 

vezet, ahol megtekintjük a Hunyadi kastélyt. Szállások 

elfoglalása. Vacsora. 

2.nap:  

Reggeli után Gyulafehérvárra utazunk, ami a Szent István király 

által alapított erdélyi püspökség, majd az 1991-ben érseki 

tartomány rangjára emelt egyházmegye székhelye. Városnéző 

séta Erdély ősi történelmi fővárosában: a várnegyedben, ahol a 

római katolikus székesegyházat találjuk (Hunyadi János és 

Bethlen Gábor sírhelyét). Szentmise. Majd ismerkedünk 

Nagyszebennel, az erdélyi szászok egykori kulturális és 

kereskedelmi központjával, látjuk többek között a Nagy és Kis 

piacteret, a Hazugok hídját és az evangélikus székesegyházat. 

Szállások elfoglalása Brassó térségében, “Hétfalu”-ban (Sacele) 3 

Zarándoklat 

 

 

 

éj. Vacsora. 

3.nap: Reggeli után a középkori Drakula-várat látogatjuk meg 

Törcsvár faluban. Ezt követően az „Ezer éves határon” átjutva 

kirándulás Sinaia üdülővárosba, ahol gyönyörű környezetben 

található a román királyok egykori kastélya, a német romantikus 

várkastélyok mintájára emelt, kívül-belül pazar épületegyüttes, a 

Peles kastély, ami Európa egyik legszebb uralkodói rezidenciája. 

Visszatérünk a szállásra, vacsora. 

4.nap:  

Reggelit követően Prázsmárra utazunk, Erdély egyik legszebb 

erődtemplomához (a Világörökség része). Régen veszély esetén a 

falu teljes lakossága beköltözött az erődfal többemeletes celláiba. 

Városnézés Brassóban, az erdélyi szászok egykori nagy 

központjában. Sétánk során ellátogatunk a Fekete-templomhoz és 

a Fő térre, ahol a Városháza is található. Hétfaluban látogatás a 

csángó múzeumba. Vacsora. 

5.nap: 

Reggeli után utazás Csíkszeredába. Zarándoklatunk csúcspontja a 

csíksomlyói Mária ünnep, a Pünkösdi búcsú. A keresztaljakkal 

gyalog megyünk Csíksomlyóra. Itt felkapaszkodunk a Kis- és 

Nagy-Somlyó közötti nyeregbe, ahol több százezer zarándok 

társaságában részt veszünk a 12.30-kor kezdődő szentmisén. 

Szabadprogram, séta Csíkszeredán, Korondon, majd elfoglaljuk 

szállásunkat Parajdon. 

6.nap: 

Reggeli után hazautazás rövid pihenőkkel. Fotószünet a Király-

hágón, séta, szentmise Nagyváradon. Érkezés a késő esti órákban.  

Részvételi díj: 75.000 Ft/fő, mely tartalmazza az utazás, szállás 5 

éjszakára félpanzióval (5 reggeli, 5 vacsora), idegenvezetés árát. 

Nem tartalmazza a belépőket (kb. 10.000 Ft). 

Előleg befizetése: 2017. március 15-ig, amelynek összege 40 

ezer Ft. 

Jelentkezni lehet: Sifter Gergely plébánosnál a +36-30/510- 

7979 telefonszámon, valamint a Plébánia elérhetőségein. 

Hirdetések 

 

 

Hétfő (február 6.): Miki Szent Pál és társai vértanúk 

   emléknapja 

Péntek (február 10.): Szent Skolasztika szűz emléknapja 

Ünnepek, emléknapok 

 

 


