
 

 

VIII. évf.22. szám                        2019. június 2. 

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

Zsoltár: Ujjongás közt ment fel Isten, * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. 

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: 

Június 3., hétfő 18
00

 Tab – Június 4., kedd - 18
00

 Tab 

Június 5., szerda 8
00

 Tab – Június 6., csüt. 18
00

 Tab 

Június 7., péntek 17
30

 Jézus Szíve litánia - 18
00

 Tab szentmise 

Június 8., szombat 7
00

 Tab  

Június 9.,Pünkösdvasárnap: 

8
00

: Sérsekszőlős – 9
30

: Zala – 11
00

 és 18
00

 Tab - 13
00

 Bábony 

Június 10., Pünkösdhétfő:  

8
00

: Lulla – 9
30

: Torvaj – 11
00

 és 18
00

 Tab - 13
00

 Megyer 

Június 11., kedd - 18
00

 Tab - Június 12., szerda 8
00

 Tab 

Június 13., csüt. 18
00

 Tab 

Június 14., péntek  17
30

 Jézus Szíve litánia 18
00

 Tab szentmise 

Június 15., szombat 7
00

 Tab  

Június 16., vasárnap: 

8
00

: Sérsekszőlős – 9
30

: Zala – 11
00

 és 18
00

  

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Június 9-én, pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradásának az 

ünnepe lesz. Az ünnep mindkét napján vasárnapi miserendet 

tartunk. Vasárnap 8
00

 Sérsekszőlősön, 9
30

 Zalán, 13
00

 

Bábonyban, 11
00

 és 18
00

 órakor Tabon, majd hétfőn 8
00

 Lullán, 

9
30

Torvajon, 13
00 

Megyeren, 11
00

 és 18
00

 órakor Tabon 

kezdődnek a szentmisék. 

Június 12-től a szerda reggeli szentmisék az új tanév kezdetéig 

7
00

 órakor kezdődnek. 

Június 12-én, szerdán tartjuk a katolikus iskola tanévzáró Te 

Deumát a plébániatemplomban. Az ünnepi szentmise 11
00

 

órakor kezdődik, amelyet Varga László kaposvári 

megyéspüspök mutat be. Szeretettel hívjuk a híveket is! 

Június 14-én, pénteken az esti szentmise utánra összehívom az 

egyházközségek területéről azokat, akik a plébániatemplom 

búcsújának szervezésében és lebonyolításában szívesen 

kivennék részüket. Gondolok itt a falvak képviseletére, az ágakat 

szedőkre, a sátrakat állítókra, a sátordíszítőkre és mindazokra, 

akik vállalnának feladatot. 

Június 18-án, kedden az esti szentmise után 18
30

 órára, szülői 

értekezletre hívom az egyházközségi táborban részt vevő 

gyermekek szüleit a plébániatemplomba. A szokásos nyári 

táborunk ebben az évben Pákozdon lesz július 1-jétől július 6-ig. 

Előre hirdetem, hogy június 23-án Úrnapja, a 

plébániatemplom búcsújának ünnepe. Szentmise csak Tabon 

lesz 10
00

 és 18
00

 órakor. A délelőtti szentmise után megtartjuk a 

szokásos úrnapi körmenetet. Elsőáldozó ruhában várom a 

gyerekeket, valamint hitoktatóimat délelőtt negyed 10 órára, 

hogy a mise előtt tudjunk még próbálni. Kérem, hogy 

virágszirmokat kis kosárban hozzanak magukkal a gyerekek, 

amelyet majd az Oltáriszentség előtt hintenek!  

            Sifter Gergő plébános 

választott dalokat. Erre nagy szükség is volt, hiszen az 5. 

állomáson, a sérsekszőlősi templomnál elő kellett adni őket az ott 

ránk váró szervezőknek. Így hát biztatásuknak köszönhetően 

szerény kis kórussá alakulva dicsértük az urat egy egyházi 

énekkel és egy népdallal. 

Majd megérkeztünk a kemencéhez, ahol várt ránk a finom ebéd: 

paprikáskrumpli és pogácsa. Itt is érezhető volt, hogy a szervezők, 

segítők mennyire kedvesen, örömmel fogadtak bennünket 

Az ebéd után ránk még várt az utolsó feladat: csapatunk egy része 

lelkes nyújtásba, szaggatásba, formázásba, díszítésbe kezdett, így 

elkészülhettek a kemencében az utolsó adag pogácsák is.  

Az akadályverseny zárásaként minden csapat felolvasta az út 

során elkészült versét, és kiderült, hogy aggodalomra semmi ok 

nem volt, hiszen a remek program, a jó társaság minden csapatot 

megihletett, és különböző stílusú, de nagyszerű verseket, 

élménybeszámolókat hallhattunk. Majd közösen elénekeltük a 

gyakorolt dalokat, és mindenki átvehette a névre szóló emléklapot 

a túra teljesítéséről.  

A délután további részében sokat játszottunk, nevettünk, lehetett 

arc-, illetve kézfestést kérni, kötelet húzni, ami amellett, hogy 

remek szórakozás volt, még inkább összekovácsolta a kis 

társaságot. 

A nap végére kellemesen elfáradtunk, de nagyon jól éreztük 

magunkat. Jó volt együtt lenni és közös élményeket gyűjteni. 

Ezeket az ismereteket, élményeket visszük magunkkal a 

hétköznapokba, építkezünk, erőt merítünk belőlük.  

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a szervezésben, 

lebonyolításban részt vettek! A jövőbeni folytatásban bízva Isten 

áldását kérjük rájuk!  

     Pollák Zsuzsanna 

A teljes cikk a plébánia honlapján olvasható. 

Hirdetések 

 

 

A Tabi Katolikus Karitász akadályversennyel egybekötött túrát 

szervezett 2019. május 18-án. Reggel 8 óra után a ködös idő 

ellenére is lelkes résztvevők kezdtek el gyülekezni a tabi katolikus 

templomkertben. A csapatok indításáig megtörtént a regisztráció. 

Már az indulásnál kiderült, hogy útközben sem fogunk unatkozni, 

hiszen feladatul kaptuk, hogy megadott szavakból a túra végére 

verset írjon a csapat, aminek kicsi félelemmel, de nagy 

lelkesedéssel álltunk neki. Első állomásunk a vásártérnél volt. Itt 

az ügyességünket és az eszünket is próbára kellett tenni. Aztán a 

zalai templomhoz gyalogoltunk. Ott egy keresztrejtvény várt 

bennünket, amit közös erővel megfejtettünk, miközben a készülő 

vers is gyarapodott pár sorral. A 3. állomás Zala és Bótapuszta 

között volt, ahol szintén testi és szellemi felkészülésünk segített. 

Hullahopp karikát pörgettünk, ugróköteleztünk és célba dobtunk. 

A következő állomás feladatai közül az egyik szintén a dalokról 

szólt, ennek nagyon örültünk, hiszen vicces apróhirdetések 

alapján kellett felismerni a gyermek- és népdalokat. Ám az 

érezhető volt, hogy a dalok eléneklése nem a csapat erőssége. A 

vallással, hittel, Bibliával kapcsolatos kérdésekre azonban 

együttes erővel itt is mind megtaláltuk a helyes választ. 

Az út további részében akadt egy-két pocsolya, amit le kellett 

küzdeni, de ez sem szegte kedvünket, tettre készen érkeztünk meg 

Sérsekszőlősre. A Peitli-dombot leküzdve bejutottunk a faluba, 

ahol kicsit megpihentünk, hiszen még csapatnevet kellett 

választanunk, ki kellett töltenünk a menetlevelet, és gyakoroltuk a 

Akadályverseny - élménybeszámoló 

 

 

 


