
 

III. évf. 46. szám                   2014. november 16. 

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        15 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) 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

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 7-én 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: Boldog az az ember, * aki féli az Istent. 

Szerda (november 19.): Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe 

Szombat (november 21.): A Boldogságos Szűz Mária bemutatása

   a templomban emléknapja 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 

November 23-án, vasárnap országos gyűjtés lesz a Karitász 

javára, amely adományokkal a rászorulókat támogatja 

Anyaszentegyházunk! 

Előre hirdetem, hogy a következő szentmise a torvaji 

templomban november 22-én délután 15
00

órakor lesz. 

November 23-án, vasárnap tartjuk a lullai és a bábonyi 

templomok búcsúját Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva. 

Lullán 8
00

 órakor, Bábonyban pedig 9
30

 órakor lesz a szentmise. 

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 erre az évre is – csak a teljes összeg 

(éves díj) befizetésével áll módunkban elfogadni. 

Adventi zenei áhítatok lesznek a testvéregyházakkal együtt 

szombatonként 17
00

 órától a templomokban. Az első alkalomra 

november 29-én, szombaton a református templomban kerül sor 

a Lélekvár együttes közreműködésével. Adventi gondolatokat 

mond Sifter Gergő plébános. 

                     Sifter Gergő plébános 

Készülődés adventre 

 

Hirdetések 

 

 

„Közhírré tétetik! 

Szent Márton püspök az éjjel erre járt! Üzenete szájról szájra 

járjon már! Minden ember a télre készüljön! Fát szedjen a tabi 

erdőkön, s Márton napján libát süssön! Adjon számot munkájáról, 

minden állatjáról! Estére kóstolja új borát, s ropogtassa a liba 

combját! Legyen béke minden házban, s várja minden ember tiszta 

szívvel a karácsony angyalát! Ma este gyújtsa meg lámpását s 

mondja velünk együtt a régi idők rigmusát. S ha visszatérve erre 

jár, pogácsa és tea mindenkire vár, hogy itt együtt mondhassunk 

hálát:  

Márton napja az idén is minket együtt talált!” 

Ahogy a népi rigmus is mondja, Márton napja az idén is minket 

együtt talált a Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola 

és Óvoda ünnepségén. Óvodánkban már évek óta szép és kedvelt 

hagyomány, hogy Márton napján összegyűlünk a szülőkkel és a 

gyermekekkel az óvoda udvarán. Idén sem volt ez másként.  

November 11-én délután egy rövid kis üdvözlés után minden 

óvodás csoport verssel köszöntötte Szent Márton ünnepét. Majd 

fél 5-kor a gyerekek által készített lámpásokkal elindultunk 

mindannyian a templomba. Út közben két helyen, a 

gyógyszertárnál és a zenepavilonnál, is megálltunk egy-egy közös 

éneklésre. A templomban Gergő atya várt minket, aki beszélgetett 

egy kicsit Szent Mártonról a gyerekekkel, majd palástos áldást 

osztott mindenkinek. Ezután a kedves szertartás után a templom 

kertjében vendégül láttuk az ott lévőket. Meleg tea, pogácsa, 

libazsíros kenyér várta a felnőtteket, gyerekeket, amit az iskolában 

készítettek nekünk. Az óvodások liba alakú süteményt is sütöttek, 

hiszen tudják: „Aki Márton napján libát nem eszik, egész 

évben éhezik!” Ezúton szeretnénk megköszönni a szép szertartást 

és a palástos áldást Gergő atyának; a segítséget mindenkinek, aki 

részt vett az ünnepség és az azt követő szeretetvendégség 

kivitelezésében, megszervezésében; így Ibolya néninek és Erzsi 

néninek az iskola részéről, valamint az óvoda összes 

dolgozójának. 

       Sárközi Zsófia óvodapedagógus 

Márton napi lámpás felvonulás 

 

A pápa imaszándéka november hónapra 

Általános imaszándék: 

hogy mindazok, akik a magánytól szenvednek, megtapasztalják 

Isten közelségét és mások támogatását. 

                 forrás: Pápai Missziós Művek internet 

A hét idézete: 

„Istentől eltávolodni nem annyit jelent, mint hatalma alól, 

hanem szeretetéből kivonni magunkat.” 

      J.H. Newman 


