
 

 

       VII. évf. 35. szám                  2018. szeptember 2. 

Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban? 

Komolyan mondom, szégyellhetnéd magad. Június közepén 

mellém szegődtél, barátokká fogadtuk egymást, S lám: két és fél 

hónap után megtagadsz. Tudom, jövőre ismét eljössz, megígérted a 

búcsúzáskor. Nagyon jó volt veled! 

Pedig anyuék mennyire izgultak, amikor megérkeztél… Mi lesz a 

gyerekkel? Akasszunk a nyakába kulcsot? Küldjük táborról 

táborra, vagy fogadják felváltva a nagymamák? Szóval szörnyű 

családi vitákat okoztál, kedves Vakáció! Én magamban mégis 

nagyon örültem, mert tudtam, Te minden gyereknek a legjobb 

barátja vagy… Tanév végére bizony alaposan elfáradtunk. 

S nem csak mi, de a tanáraink is. Ők – nekem elmondta az 

osztályfőnököm – éppúgy vártak, mint a diáksereg. 

Kedves Vakáció! Tudatom veled – mindenre te sem figyelhetsz 

oda -, az összes gond megoldódott. A nagyik szívesen fogadták az 

ő aranyos csillagukat, a szemük fényét, vagyis engem. Képzeld, 

Vakáció, megtanultam úszni, úgy, hogy egyszer sem fulladtam 

meg. 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: :  06- 30/785-1060  

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.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise- és szertartásrend: 

Szeptember 3., hétfő: 8
00

 Tanévnyitó 
 
és 18

00
 Tab  

Szept. 4., kedd 18
00

 Tab – Szept. 5., szerda 8
00 

Tab 

Szept. 6., csüt. 18
00

 Tab – Szept. 7., péntek 18
00

 Tab 

Szeptember 8., szombat. 7
00

 Tab  

Szeptember 9., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Megyer - Tab: 11
00

 és 18
00

  

Szept. 10., hétfő: 18
00

 Tab - Szept. 11., kedd 18
00

 Tab 

Szept. 12., szerda 8
00 

Tab - Szept. 13., csüt. 18
00

 Tab 

Szept. 14., péntek 18
00

 Tab - Szeptember 15., szomb. 7
00

 Tab  

Szeptember 16., vasárnap: 

9
30

 Zala - Tab: 11
00

 és 18
00

 - 13
00 

Sérsekszőlős 

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

-Templomainkban a szentmisék után 

-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.) 

-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra: 11743112-20002059-00000000. A közlemény 

rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az 

adott évet. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hétfő (szeptember 3.): Nagy Szent Gergely pápa és 

   egyháztanító emléknapja 

Péntek (szeptember 7.): Szent Márk, István, Menyhért 

              áldozópapok, kassai vértanúk ünnepe 

Szombat (szeptember 8.): Kisboldogasszony, Szűz Mária 

   születésének ünnepe 

Kedves Vakáció Barátom! 

 

Szeptember 2-án, vasárnap a bábonyi kápolnában 13
00

 órakor 

lesz a szentmise. Tabon a plébániatemplomban 17
00

 órától 

szentségimádást tartunk magyar hazánk, egyházmegyénk, 

egyházközségünk lelki megújulásáért, 18
00

 órai kezdettel pedig 

szentmise lesz. 

Szeptember 3-án megkezdődik az új tanév, és ezzel együtt a 

hitoktatás is az iskoláinkban. Köszönöm a hitoktatóink, 

Nyulné Németh Erika (katolikus iskola), Csirke Erika és Vajdáné 

Tóka-Farkas Ildikó munkáját, akik segítségemre lesznek az új 

tanévben. Kérjük a kedves szülőket, hogy ne feledkezzenek 

meg gyermekeik vallásos nevelésére tett ígéretükről és 

engedjék, hogy a világi tanulmányok mellett a hittanórákon és a 

vasárnapi szentmiséken Istent és az ő tanítását megismerjék.  

Szeptember 5-én, szerda reggeltől a szerdai szentmisék az 

iskolai tanév ideje alatt reggel 8
00

 órakor kezdődnek. 

Előre hirdetem, hogy a megyeri templom búcsúját 

Kisboldogasszony ünnepéhez kötődően szeptember 9-én, 

vasárnap a 9
30

 órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk. 

Előre hirdetem, hogy a sérsekszőlősiek fogadalmi szentmiséjét 

a Szent Kereszt felmagasztalása ünnepéhez kötődően a hegyi 

keresztnél tartjuk szeptember 16-án, vasárnap 13
00

 órától. 

Amennyiben az idő nem engedi akkor, a templomban lesz a 

szentmise, ugyanebben az időben. 

Szeptember 8-án, szombaton a tabi szüreti mulatságon a 

Plébánia sátránál mindenkit szívesen fogadunk és látunk! 

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

befizetésével tegyünk eleget kötelezettségünknek. 

           Sifter Gergő plébános 

Ünnepek, emléknapok 

 

 Hirdetések 

 

 

Uralkodásod ideje alatt kiváló famászó lettem, bár anyuék maradi 

nézetei szerint a nagymamáék idegeire többször másztam fel… 

Kedves Vakáció! Egyre bölcsülő eszemmel nagyon jól tudom, a te 

időd sajnos lejárt. A naptárt pergető idő nem ismer könyörületet, 

S akkora hatalmad még neked sincs, hogy legalább októberig 

maradhass… Köszönöm, hogy közel 80 napig jó barátok 

lehettünk, s ez a lényeg! Te most majd békésen telelj át, s az új 

tavaszt várd annyira, mint mi! 

Drága Vakáció! A suli, az suli, író kezekre vár a kréta, a könyvek 

olvasókat remélnek, a padok elárvulnának, s a füzetek sem 

akarnak üresen maradni… 

Isten veled, Vakáció! Vigyázz magadra, mert tíz hónap múlva 

megint nagy szükségünk lesz rád! 

Aztán majd időben küldd ám el hozzánk a kistestvéreidet, 

a téli és a tavaszi szünetet! Ők is jó fejek, 

de legjobb fej te maradsz mégis, Kedves Öreg Nyári Vakáció! 

          Balogh József 

 

 

Isten áldása kísérje 

a diákokat, a szülőket és a 

pedagógusokat a most 

kezdődő tanévben! 


