
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. évf. 46. szám                   2015. november 15.  

Tabi Öröm-Hírmondó 

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

Hivatali órák: : Hétfőn és kedden szünetel (tanulmányi szünet) 

             Temetést nem vállalunk hétfőn és kedden. 

              csütörtök: 16
00

 - 17
30

 óráig. 

                           szombat:    9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       8
00

 óra 

Csütörtök, péntek:   Tab     18
00 

óra 

Szombat:             Tab       7
00

 óra 

Páratlan héten szombaton:      Megyer    15
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páros héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

Zala:                 9
30

 óra 

Páratlan héten vasárnap: Lulla                 8
00

 óra 

   Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap: Bábony     15
00

 óra  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom. 

 

 

 

 

 

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. Ezért kéréssel fordulunk Önökhöz, ha kedvet éreznek, 

vagy támogatni szeretnék ezt a kezdeményezést, segítsenek. Olyan 

saját kezűleg készített dísztárgyat, apróságot (képeslap, apró játék, 

gyöngyékszer, kopogtató, asztali dísz, karácsonyfadísz, 

könyvjelző, karácsonyi finomság stb.) várunk, amelyet a vásáron 

árusíthatunk. Kérjük, hogy ezeket a tárgyakat juttassák el hozzánk. 

Akinek kedve van a szervezésben és a lebonyolításban segíteni, 

örömmel fogadjuk, és jelentkezhet nálunk. Gyűjtés és jelentkezés 

helye: Katolikus Iskolában Tóthné Margónál, vagy Hajduné 

Kocza Veránál a Bútorboltban. A fíliákat is kérjük, ahogy az 

elmúlt években is, készítsenek ajándékokat, és őket is várjuk nagy 

szeretettel. A vásár tervezett helye és időpontja: a templomkertben 

november 28-án a zenei áhítat alkalmával 16
00

-tól 18
30

-ig. 

November 29-én és december 6-án délelőtt 10
00

-tól 12
30

-ig. 

(Rosszidő esetén,  az iskola aulájában.) Valamint a Fő téren 

december 17-18-án du. 15
30

 –tól 19
30

 óráig. 

          Sifter Gergő plébános  

Csütörtök (november 19.):      Árpád- házi Szent Erzsébet 

     ünnepe 

Szombat (november 21.):      A Boldogságos Szűz Mária 

               bemutatása a templomban - emléknap 

November 22-én, vasárnap országos gyűjtés lesz a Karitász 

javára, amely adományokkal a rászorulókat támogatja 

anyaszentegyházunk. 

November 22-én, vasárnap a torvaji templomban 15
00 

órakor 

kezdődik a szentmise. 

November 22-én, vasárnap tartjuk a bábonyi kápolna búcsúját 

a 9
30

 órakor kezdődő szentmise keretében, 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. 

November 22-én, Krisztus Király vasárnapja, az egyházi év 

utolsó vasárnapja van. A mai szentmise végén ünnepélyesen 

kitesszük az Oltáriszentséget, elimádkozzuk a Jézus Szíve 

litániát a felajánló könyörgéssel együtt. Akik ezen az 

ájtatosságon részt vesznek, teljes búcsút nyerhetnek a szokott 

feltételekkel. 

Adventi zenei áhítatok lesznek a testvéregyházakkal együtt 

szombatonként 17
00 

órától a templomokban. Ezen alkalmak 

előtt a város főterén ökumenikus gyertyagyújtás lesz 16
30

-tól, 

majd közösen vonulunk át a koncert helyszínére. Az első zenei 

Adventre készülődés 

 

 

Hirdetések 

 

 

Hosszú évek óta tartó hagyományunk Szent Márton napját 

megünnepelni. Ez évben is heteken át készültünk, hogy erre a 

napra ünneplőbe öltöztethessük szívünket, lelkünket. Verseket, 

dalokat tanultunk, lámpásokat készítettünk. Megismertük, 

felidéztük életét, legendáit, fontosnak tartottuk életének példáját 

közel vinni felnőttekhez és gyerekeinkhez. Jócselekedeteket 

gyűjtöttünk az óvodás gyerekektől és szüleiktől egyaránt. 

November 11-én, szerdán este városunk utcáin apró 

lámpásainkkal kezünkbe elindultunk templomunkba. Ott 

átélhettük a Bárányka csoportos gyermekeink segítségével Szent 

Márton legendáját, mert eljátszották nekünk élete egy-egy 

mozzanatát. Majd Gergő atya is mesélt nekünk Márton életéről. 

Palástos áldásban is részesülhettünk. Közös imánk végeztével 

szeretetvendégségbe hívtuk a jelenlévőket, ahol jelképesen             

„megtörtük”, megosztottuk egymással ételeinket, ahogy Szent 

Márton tette a köpenyével. Ezáltal átérezhettük, hogy mire szólít 

fel ma minket Szent Márton ünnepe. Arra, hogy szeretetünket 

osszuk meg egymással, ajándékozzuk egymásnak figyelmünket, s 

tanuljunk meg sorsközösséget vállalni embertársainkkal. 

Szabaduljunk meg az előítéletektől, s alázattal, Jézus Krisztus 

lábmosó szeretetével forduljunk embertársaink felé. Legyünk 

azok az emberek, akik tudják, hogy adni és szeretni az igazi öröm! 

„Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy 

szeressétek ti is egymást!”(Jn 13,34) 

           Trunk Tünde óvodapedagógus 

Szent Márton napi gondolatok óvodánkból 

 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

áhítatra november 28-án, szombaton kerül sor a 

plébániatemplomban a nagykanizsai Magvető közösség 

közreműködésével. Adventi gondolatokat hirdet Arató Lóránd 

evangélikus lelkész. Tiszteljük meg egymást, intézzük úgy, hogy 

ezen alkalmakon részt tudjunk venni! Szeretettel kérem a 

testvéreket, hogy sütemények sütésével támogassanak 

bennünket, hogy vendégeinket köszönetünk jeleként 

megkínálhassuk. 

November 21-én, szombaton 13
00 

órakor kezdjük a templom 

nagytakarítását. Kérem, aki teheti, segítse munkánkat. 
               Sifter Gergő plébános 


