
 

III. évf. 43. szám                       2014. október 26. 

Tabi Öröm-Hírmondó 

A 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 

Hivatali órák: csütörtök: 16 - 17
30

 

                          szombat:     9 – 10  

Keresztelés:     szombat:  10 óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő:           Tab     18 óra 

Kedd:           Tab     18 óra 

Szerda:         Tab       8 óra 

Csütörtök:    Tab     18 óra 

Péntek:         Tab     18 óra 

Szombat:      Tab       7 óra 

                      Megyer        18 óra   (kéthetente) 

Vasárnap:    Lulla vagy Sérsekszőlős:     8 óra 

                      Tab:                                     11 óra és 18 óra 

                      Torvaj vagy Zala:               9
30

 óra 

         Bábony           15 óra (első vasárnap) 

Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:        

06- 84- 310- 484 (Siófok)    06- 82- 512- 394 (Kaposvár) 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Imacsoport: 2014. november 10., hétfő 18
30

 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab 

8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808 

www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

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 

táborunkban. Az ott árult portékákat saját kezűleg készítjük. Olyan 

kéréssel fordulunk Önökhöz, ha kedvet éreznek, vagy támogatni 

szeretnék ezt a kezdeményezést, kérjük, segítsenek. Olyan saját 

kezűleg készített dísztárgyat, apróságot (képeslap, apró játék, 

gyöngy ékszer, kopogtató, asztali dísz, karácsonyfadísz, 

könyvjelző stb.) szeretnénk kérni, melyet a vásáron árusíthatunk. 

Kérjük, hogy ezeket a tárgyakat 2014. november 26 – 29-e között 

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. 

A vásár tervezett helye és időpontja: a templomkertben november 

30-án és december 6-án reggel 9
30

-tól 12
30

-ig. Valamint a Fő téren 

december 18-19-én du. 15
00

 –tól 19
00

 óráig. 

        Köszönettel: Szervezők 

Zsoltár: Szeretlek, Uram, Istenem, *én erősségem. 

Kedd (október 28.) Szent Simon és Szent Judás Tádé 

               apostolok ünnepe  

Szombat (november 1.): Mindenszentek  ünnepe 

Parancsolt ünnep. SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL BŰN 

TERHE ALATT KÖTELEZŐ! A délelőtti és az esti szentmise 

végén is megtartjuk a megemlékezést elhunyt szeretetteinkért. 

Megkondulnak a harangok újra az idén elhunytakért.  

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 

November 1-jén, szombaton szentmisék lesznek a 

plébániatemplomban, délelőtt 11
00

 órakor és este 18
00

 órakor. 

November 1-jén, szombaton a megyeri templomban is lesz 

szentmise délelőtt 9
30

 órakor. 

Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt (hétfő, kedd, 

csütörtök, péntek) 17
30

 órától rózsafüzért imádkozunk.  

November 1-jén, szombaton sírkőszentelést végzek délután 13
00 

órakor a tabi temetőben. Gyülekező a ravatalozónál lesz, 

onnan együtt indulunk. Aki szenteltetni szeretne, kérem jelezze 

a sekrestyében vagy a plébánián. 

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben 

imádkozik a meghaltakért, november 1-8-ig mindennap teljes 

búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa 

szándékára. 

Azok, akik Halottak napján meglátogatnak egy templomot 

vagy kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. 

A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell 

elimádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy a következő 

vasárnapon és Mindenszentek ünnepén.  

November 2-a, vasárnap Halottak napja, szentmisék a szokott 

módon lesznek. A bábonyi kápolnában is lesz szentmise 

délután 15
00

 órakor. 

A missziók javára rendezett gyűjtés során a felajánlásokból 

35.000 Ft gyűlt össze, melyet továbbítottunk a püspökségre. 

Köszönjük! 

       Sifter Gergő plébános 

Készülődés adventre 

 

Hirdetések 

 

 

Giovanni Battista Montini, a későbbi VI. Pál 1897. szeptember 

26-án született az észak-olaszországi Concesióban jómódú polgári 

családban. A mély katolikus hitet a családjától kapta. 23 éves 

korában szentelték pappá.1963. június 21-én választották meg 

pápának. 1963. szeptember 29-ével folytatta az elődje, XXIII. 

János pápa által megkezdett II. Vatikáni Zsinatot, melyet „nagy 

utazásaival” is hangsúlyossá tett. Beszédeivel, hivatalos 

megnyilatkozásaival és történelmi tetteivel új utat nyitott a 

katolikus keresztény egységtörekvés előtt és a többi egyház 

irányába megtett közeledésnek. Kimondta, hogy az ökumenizmus 

„a Szentlélektől van”. Ezzel elhárult az akadály a katolikusok 

részvétele elől az ökumenikus mozgalom rendezvényein. Az általa 

írt Isten népének hitvallásában a pápa szándéka az volt, hogy 

mindenki számára érthető módon mutassa be a katolikus hit 

igazságait. Fáradhatatlanul szolgálta az egyházat és vezette az 

embereket Krisztushoz. Névválasztása alapvető szándékát jelezte: 

Pál apostol példájára örömhírt vinni a nemzeteknek. 1978. 

augusztus 6-án halt meg. A boldoggá avatásához szükséges csoda, 

egy kaliforniai magzat megmagyarázhatatlan gyógyulásáról szól. 

Anyja annak ellenére döntött a magzat kihordása mellett, hogy az 

orvosok abortuszt javasoltak, menthetetlennek ítélve a születendő 

gyermeket. A ma 17 éves ifjú anyja akkor VI. Pál pápa 

közbenjárását kérte imájában. 

    forrás: internet 

 

Boldoggá avatták VI. Pál pápát 

 2014. november 15-én a Szent Gellért Római Katolikus Iskola 

éttermében bált rendezünk. Sok szeretettel hívunk és várunk minden 

kedves egyházközségünkben élőt egy kellemes estére. Vacsorás 

jegy: 2000Ft, belépőjegy: 1000Ft és a támogatói jegy ára:500Ft, 

amelyek megvásárolhatók a sekrestyében november 2-tól. 

                     Szülői Munkaközösség - Szervezők 

BBáállii  MMeegghhíívvóó 

 


