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tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám:  06- 30/785-1060  

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Hivatali órák:   csütörtök.: 1600 - 1730 óráig 

                            szombat:     900 - 1000 óráig.    

Keresztelés:        szombat: 1000 órától 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise- és szertartásrend: 

November 6., hétfő:1800 Tab   –  November 7., kedd: 1800 Tab 

November 8., szerda: 800 Tab -  November 9., csüt.:1800 Tab  

November 10., péntek:  1800 Tab  

November 11., szombat.: 700 Tab 

November 12., vasárnap: 

Sérsekszőlős: 800 - Zala: 930 - Tab: 1100 és 1800  

November 13., hétfő: 1800 Tab  -  November 14., kedd: 1800 Tab 

November 15., szerda: 800 Tab - November 16 ., csüt.: 1800 Tab 

November 17., péntek.: 1800 Tab 

November 18., szombat.: 700 Tab 

November 19 ., vasárnap: 

Lulla: 800 - Bábony: 930 - Tab: 1100 és 1800 – Torvaj: 1500 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Őrizd meg lelkemet, * a te békédben, Uram. 

Növekedjetek a szeretetben 
Az Eucharisztikus Világkongresszusra való készület jegyében 

Varga László kaposvári megyéspüspök zarándoklatra hívta 

egyházmegyéje híveit. Hazánk egyik legrégebbi kegyhelyére, 

Bátára október 28-án érkeztek a Kaposvári Egyházmegye 

zarándokai. Szentmise előtt sokan szentgyónásra vártak, 

mások Sümegi József kegyhelyismertető vetített képes 

előadását hallgatták. Első ízben keltek útra az egyházmegye 

egész területéről a plébániák közösségei, akik a Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszusra készülnek azt a kegyhelyet 

felkeresve, ahol az 1938-as kongresszus után építettek újra 

templomot a török hódítást követő teljes pusztítás után. Ma 

Báta az egyetlen, ámde évszázados múltra visszatekintő 

eucharisztikus kegyhelyünk. Egykor a királyok tették naggyá, 

és hívek sokasága imádkozott itt Jézus Szent Vérének 

tiszteletét éltetve. A templom fehérre festett falainak 

díszítésében meg-megjelenő piros szín a lényegre irányítja a 

figyelmet: az Eucharisztiában jelen lévő Krisztusra. A 

szentmise kezdetén a Bátaszéken és Bátán szolgáló diakónus, 

Sümegi József köszöntötte a Kaposvári Egyházmegye 

közösségét. A köszöntő szavakra válaszként Varga László 

megyéspüspök örömének adott hangot, hogy 

egyházmegyéjében ilyen sokan elfogadták a hívást, és együtt 

ünnepelhetnek. „Azért ajánlom fel a szentmisét, hogy 

mindenki növekedjék a szeretetben” – mondta el a főpásztor. 

Az ember azzal a vággyal megy zarándokolni, hogy másképp 

menjen haza, mint ahogy jött. Ha engedjük, hogy Krisztus 

megérintse szívünket, be is következik ez a változás. 

Tekintsünk a kereszten átszúrt Krisztusra – irányította a 

figyelmet szentbeszédében Varga László a szenvedő Jézusra. 

– Mit kezdünk Krisztus szenvedésével, mit jelent számunkra a 

szenvedés és maga a szenvedő ember? Látjuk-e bennük a 

szenvedő Krisztust? A főpásztor arra figyelmeztetett, nem 

mehetünk el a szenvedő ember mellett, fontos, hogy szíven 

találjon minket a fájdalma. Megismételte: „Azért ajánlom fel 

a szentmisét, hogy növekedjünk a szeretetben. Mértéke 

Krisztus szeretete, aki önmagát adta értünk, emberekért. 

Nekünk, keresztényeknek ehhez kell felnövekednünk, és az a 

feladatunk, hogy tanúságot tegyünk erről a szeretetről, amire 

oly nagy szüksége van a világnak.”– Ha engedjük, hogy Isten 

szeretete megérintsen, mi is képessé válunk a növekedésre. A 

megyés főpásztor azt a bizonyosságot fogalmazta meg, hogy 

mindebben nem vagyunk a magunk erejére utalva, hiszen 

Isten Lelke bennünk lakik, és a Lélek erejével fogunk tudni 

növekedni.  
Trauttwein Éva/Magyar Kurír nyomán 

 

Csütörtök (november 9.): Lateráni Bazilika Felszentelésének  

   ünnepe 

Péntek (november 10.): Nagy Szent Leo pápa és egyháztanító 

   emléknapja  

Szombat (november 11.): Tours-i Szent Márton püspök 

   emléknapja  

Előre hirdetem, hogy a következő szentmise a torvaji 

templomban november 19-én, vasárnap 1500 órakor lesz. 

November 19-én, vasárnap tartjuk a búcsúi szentmisét a lullai 

templomban 800 órakor, Szent Erzsébet ünnepéhez 

kapcsolódva. 

November 19-én, vasárnap 930 órakor tartjuk a bábonyi 

kápolna búcsúját Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva. 

Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, illetve 

Keresztény Élet újságokat előfizetni, szíveskedjenek jelezni a 

sekrestyében vagy a plébánián november végéig. Újság- 

előfizetést a jövő évre – mint idén is – csak a teljes díj 

befizetésével áll módunkban elfogadni. Az éves díjakról 

hamarosan tájékoztatom a Testvéreket. 

        Sifter Gergő plébános 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

Immár hagyományosan az idei évben is megrendezzük az 

adventi vásárt. A vásár bevételét jótékony célra fordítjuk. 

Célunk, hogy a nyáron minél több gyermek pihenését 

segítsük plébániai és egyházmegyei táborunkban. Olyan 

kéréssel fordulunk Önökhöz, ha támogatni szeretnék ezt a 

kezdeményezést, kérjük, segítsenek. Saját kezűleg készített 

dísztárgyat, apróságot várunk, amelyet a vásáron 

árusíthatunk. Kérjük, hogy ezeket a tárgyakat juttassák el 

hozzánk. Gyűjtés helye: Katolikus Iskolában Tóthné Margónál, 

vagy Hajduné Kocza Veránál a Bútorboltban.  

A fíliákat is kérjük, ahogy az elmúlt évben is, készítsenek 

ajándékokat, és őket is várjuk nagy szeretettel.  

        Köszönettel: Szervezők 

Készülődés adventre 

Hirdetések 

 

Bátai zarándoklat 

 


