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Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Törvényedet szívből szeretem, * én Uram, Istenem.
Hirdetések
Augusztus 6-án elsővasárnap, a bábonyi kápolnában 15 00
órakor szentmise lesz, majd 1700 órától Tabon a
plébániatemplomban szentségimádást tartunk: Magyarország,
egyházmegyénk, egyházközségünk lelki megújulásáért. 1800
órakor pedig szentmise lesz.
Augusztus 4. elsőpéntek, délelőtt a betegek gyóntatását,
látogatását végzem 1730 órától gyónási alkalom, 1800 órakor
szentmise lesz.
A váltózó ünnepek és a búcsúk miatt, egy kicsit megkeveredik
a szentmisék rendje néhány hétig a falvakban. Lullán
szentmise augusztus 20-án és augusztus 27-én reggel 800 órakor
lesz. A torvaji búcsút is augusztus 20-án ünnepeljük 930 órakor.
Az Egyházközség szervezésében gyalogos zarándoklatot
hirdetünk Tab-Kapoly-Zics-Nágocs útvonalon keresztül
Andocsra. 2017. augusztus 15-én, kedden keltsük éltre az
Andocsra vezető gyalogos zarándoklatot! Csatlakozzon hozzánk,
hogy együtt adhassunk hálát az andocsi Szűzanyának!
Jelentkezni lehet 2017. augusztus 6-ig a sekrestyében szentmisék
előtt és után, vagy a tabi plébánia elérhetőségeinek egyikén.
Az esztendő fele eltelt, ha módunkban áll, az egyházi adó
befizetésével tegyünk eleget egyházi kötelezettségünknek.
Sifter Gergő plébános

Nyár, sátortábor, kihívás, Újudvar
„Szívem csendben az Úrra figyel”
Az újudvari tévétorony közelében, erdőkkel körülvett réten, egy
természetvédelmi terület közepén, erős egyházi és önkormányzati
összefogással rendezik meg 1994 óta a Szent Ritáról elnevezett,
katolikus egyházi ifjúsági tábort. Jó érzés látni, hogy ilyenkor
szinte mindenki összefog a nemes cél érdekében. A program
népszerűsége kezdetek óta töretlen, hiszen, ha valaki ide egyszer
beteszi a lábát, utána mindig visszavágyik. Nemcsak a Kaposvári
Egyházmegyéhez tartozó településekről, hanem más, távolabbi
falvakból és városokból is tucatjával érkeznek nyaranta fiatalok.
A tábor Szent Rita védelmét, oltalmát élvezi. Ő a lehetetlen
ügyek védőszentje. 2003-ban ugyanis, amikor már kilencedik éve
szerveztek tábort a tévétorony tőszomszédságában, nagy szükség
volt sürgősen több új sátorra. Ám a beszerzésnek anyagi akadálya
volt. Az akkori táborlakó ifjú egyetemisták nem hagyták
annyiban a dolgot. Pár óra leforgása alatt fél millió forintot
gyűjtöttek össze. Eközben pedig az akkori plébános atya Szent
Ritához fohászkodott sátrakért. Az imák meghallgattattak,
sikerült a sátrakat beszerezni, amelyekből szinte sosem volt elég
az évek során.
Több turnusban érkeztek ebben az évben is a gyerekek. Az első
korosztályban mindegy 140 kisgyerek öt napig, a második
korosztályban körülbelül 80 lurkó hét napon át élvezhette a tábor
nyújtotta élményeket. Ezen a nyáron plébániánkról 10 alsós és 6
felsős 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. A szentmisék mellett imádságok, szentségimádás és
kiscsoportos beszélgetések is segítették a gyerekek lelki
gyarapodását.
Nagyszerű programokról az önkéntes, régi táborozókból
szervezőkké vált lelkes fiatalok és a lélekben fiatalok

gondoskodtak. Ebben az évben kipróbálhattuk egy népi játszótér
érdekes játékait. A kisebbekhez I. világháborús hagyományőrzők
is ellátogattak, fegyver és katonai egyenruha bemutatót tartottak.
Fizikai kísérletek bemutatása során mindenki maga is részt
vehetett a kísérletekben. Élményekkel gazdagodhattunk a
túrákon, akadályversenyen, számháborúban, csipeszfogós
játékon, szabaduló szobában, „parasztolimpián”, valamint
különféle labdás bajnokságokon. A nagyobbaknak Klein Dávid
hegymászó mesélt a hegymászás izgalmairól. Bemutatkozott a
Szent Korona őrség is. A NAV-osok csapata izgalmas
terepmunka során ismertették meg a gyerekeket munkájukkal.
Minden turnusnak éjszakai bátorságpróbát is szerveztek, amelyen
a különböző állomásokon vicces próbákkal tették érdekessé a
gyaloglást. Kézműves foglalkozásokon apró ajándékokat
készíthettünk szeretteinknek. Kipróbálhattuk a célba lövést, a
hőlégballonozást, az arcfestést, az íjászatot, valamint csillagászati
ismereteinket is bővíthettük. Az utolsó este tábortűz lángjai
lobbantak fel, vidám dallal és tánccal köszöntek el a régi és új
barátok egymástól. Minden napot szentmisével zártunk. Július
23-án Varga László megyés püspök látogatott el a táborozókhoz.
A püspök atya délután többek közt a szeretetről, a Jézussal való
kapcsolatról, illetve a szentségimádás kegyelméről, a csendről
beszélt a gyerekeknek, majd ő celebrálta az esti szentmisét.
Hálásak vagyunk a jó Istennek, hogy évről-évre részesei lehetünk
ennek a tábornak, az itteni közösségnek. Megismerkedhetünk
más-más, keresztény módon gondolkodó, élő emberekkel.
Nagyon várjuk, hogy újra találkozhassunk régi ismerőseinkkel,
barátainkkal. Bízunk benne, hogy velük és velünk jövőre
ugyanott leszünk!
Köszönet a kapott anyagi támogatásért, valamint plébániai
kisbuszért az iskolai szülői közösségének, a plébániának, Sifter
Gergő plébános atyának és a világi helynök úrnak, hogy a kisebbnagyobb gyerekek ezen a nyáron ingyen utazhattak táborozni
Újudvarra.
Nyulné Németh Erika
hitoktató

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Keresztelés:
szombat: 1000 órától
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
Július 31, hétfő:1800 Tab - Augusztus 1., kedd: 1800 Tab
Augusztus 2., szerda: 700 Tab - Augusztus 3 ., csüt.:1800 Tab
Augusztus 4., péntek: 1800 Tab - Augusztus 5., szom.: 700 Tab
Augusztus 6., vasárnap:
Sérsekszőlős: 800 - Zala: 930 - Tab: 1100 és 1800 - Bábony: 1500
Augusztus 7., hétfő: 1800 Tab - Augusztus 8, kedd: 1800 Tab
Augusztus 9., szerda: 700 Tab - Augusztus 10 ., csüt.: 1800 Tab
Augusztus 11., péntek: 1800 Tab - Augusztus 12., szom: 700 Tab
Augusztus 13., vasárnap:
Sérsekszőlős: 800 - Zala: 930 - Tab: 1100 és 1800

