
 

   V. évf. 32. szám              2016. augusztus 14.  

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:   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       7
00

 óra  

Csütörtök:       Tab     18
00 

óra     

Péntek:        Tab     18
00

 óra  

Szombat:             Tab       7
00

 óra  

Páratlan héten szombaton:      Megyer    18
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: Uram irgalmadban ments meg engem, * Uram, siess segítségemre. 

Hétfő (augusztus 15): Szűz Mária mennybevétele 

  Nagyboldogasszony – parancsolt ünnep 

A legfiatalabb dogma Máriáról, de maga az ünnep igen ősi. Szent 

István király is Nagyboldogasszony ünnepén halt meg. Mária, fia 

mellett mint égi édesanyánk, közbenjár értünk, és imádságra, 

bűnbánatra hív mindannyiunkat. 

Péntek (augusztus 19):  Szent Bernát apát és 

   egyháztanító emléknapja 

1090-ben született a franciaországi Dijon közelében. A mézajkú 

mesternek is nevezik, csodaszép írásai miatt. Ragyogó szónoki 

tehetségét tükrözi az a 300 beszéd, amely megmaradt. A szerzetesi 

és papi életforma vezető alakja volt. Fejedelmek és királyok 

tanácsadója, sőt maga a pápa is többször kikérte tanácsát. Élete 

példájával az erények útján vezette társait. Isten erejében bízva 

szolgálta a béke és az egység helyreállítását. Isten házáért, az 

egyházért való buzgóság lobogott lelkében. Ezt a lelkesedést 

szeretnénk eltanulni tőle. 

Szombat (augusztus 20):     Szent István király Magyarország 

   fővédőszentjének főünnepe 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

Augusztus 14-én, vasárnap, az előző évekhez hasonlóan 

virrasztást tartunk Tabon a templomban, hazánkért, amely a 

18
00

 órai szentmise után kezdődik Szentségkitétellel. 23
00

 

órakor pedig szentóra, majd 24
00

 órakor szentségi áldással 

Szentségeltétel. Szeretettel hívom és várom a testvéreket, nem 

csak a Rózsafüzér társulat tagjait. Hiszen van miért és ki(k)ért 

imádkoznunk. 

Augusztus 14-én, vasárnap ünnepeljük a torvaji templom 

búcsúját a 9
30

 órakor kezdődő szentmise keretében. Szokott 

feltételekkel teljes búcsú nyerhető! Szeretettel hívom és várom a 

Testvéreket! 

Augusztus 15-én, hétfőn Szűz Mária mennybevételének 

főünnepe lesz, ismert nevén Nagyboldogasszony napja. 

PARANCSOLT ÜNNEP, A SZENTMISÉN VALÓ 

RÉSZVÉTEL BŰN TERHE ALATT KÖTELEZŐ! A 

szentmise 18
00 

órakor kezdődik. 

Augusztus 16-án, kedden az esti szentmise után összehívom az 

egyházközségi képviselőtestület tagjait, egyházközségi 

gyűlésre a plébániai közösségi terembe. 

Augusztus 20-án, szombaton államalapító Szent István királyunk 

ünnepe. Lullán 8
30

 órai kezdettel tartjuk a szentmisét 

kenyérszenteléssel. Tabon, a városi ünnepség után 11
00

 órakor 

kezdődik az ünnepi szentmise a VÁROS FŐTERÉN, 

amelyben megáldjuk az új kenyeret. Szeretettel hívom és várom 

a testvéreket e szép ünnepre.  

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

befizetésével tegyünk eleget egyházi kötelezettségünknek. 

           Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

23 éve, egy kicsit elszigetelt erdei ligetben fogadják a Zala 

megyei kis településen, Újudvaron, az egyházmegye különböző 

zugaiból érkező kisebb – nagyobb gyerekeket. 

Ehhez a nehéz feladathoz Szent Ritát, a lehetetlen ügyek 

védőszentjét választották segítőül, ezért ő a tábor névadója is. 

Három turnusban, alsós, felsős és középiskolás diákok számára 

szerveztek nagyszerű programokat az önkéntes, régi táborozókból 

szervezőkké vált lelkes fiatalok és a lélekben fiatalok. 

Ezen a nyáron 7 alsós, 4 felsős és 2 gimnazista tabi diáknak 

nyújtott feltöltődést ez a remek, sátras hittantábor. 

A foglalkozások kiválóak, a légkör nagyon szeretetteljes volt. A 

programok szervezői, a helyi plébános, Attila atya és a többi 

atyák, de még a konyhás nénik is nagy szeretettel vettek körül 

mindenkit.  

Ebben az évben megismerkedhettünk egy népi játszótér érdekes 

tárgyaival, bohócok színjátékával. Részt vehettünk 

akadályversenyen, számháborúban, valamint különféle labdás 

bajnokságokon.  

Minden turnusnak éjszakai túrát is szerveztek, amelyen különböző 

állomásokon vicces próbákkal tették érdekessé a gyaloglást. 

Kézműves foglalkozásokon apró ajándékokat készíthettünk 

szeretteinknek. Kipróbálhattuk a célbalövést és a 

hőlégballonozást, valamint csillagászati ismereteinket is 

bővíthettük. 

A gimisekhez Dr. Zacher Gábor toxikológus is ellátogatott. 

Előadást tartott a diákoknak a drogprevenció fontosságáról. 

Minden napot szentmisével zártunk. Előfordult, hogy az időjárás 

nem volt kegyes hozzánk. Ilyenkor Noé vidám dalával kértük a 

Mennyei Atyát a jobb idő reményében, és ……….”felkelt a Nap 

is, hogy mindent kiszárítson.” Felemelő érzés volt. 

Hálásak lehetünk a jó Istennek, hogy évről – évre részesei 

lehetünk ennek a tábornak. Megismerkedhetünk más – más 

emberekkel, találkozhatunk régi ismerőseinkkel, barátainkkal. 

Bízunk benne, hogy velük és velünk jövőre ugyanott leszünk! 

            Nyúlné Németh Erika 

Hittantábor festői környezetben 

A valódi hatalom a szolgálat. Ahogy Jézus tette. Nem azért jött, 

hogy Őt szolgálják, hanem, hogy szolgáljon. Szolgálata a kereszt 

szolgálata volt. Kiüresítette magát a halálig, a kereszthalálig, hogy 

szolgáljon és üdvözítsen bennünket.  Nincs az Egyházban más út az 

előrehaladáshoz. A keresztények számára a fejlődés az 

alázatosságban van.             Ferenc pápa 


