
    VI. évf. 37. szám                2017.szeptember 17.  

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.
 
   

Keresztelés:        szombat: 10
00

 órától 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise- és szertartásrend: 

Szept. 18., hétfő: 18
00

 Tab  -  Szeptember 19, kedd: 18
00

 Tab 

Szept. 20., szerda: 8
00

 Tab - Szeptember 21 ., csüt.: 18
00

 Tab 

Szept. 22., péntek: 18
00

 Tab - Szeptember 23., szom: 7
00

 Tab 

Szeptember 24 ., vasárnap: 

Lulla: 8
00

 - Torvaj: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00

 

Szeptember 25., hétfő:18
00

 Tab – Szept. 26., kedd: 18
00

 Tab 

Szept. 27., szerda: 8
00

 Tab -  Szeptember 28., csüt.:18
00

 Tab  

Szept. 29., péntek:  18
00

 Tab - Szept. 30., szombat.: 7
00

 Tab 

Október 1., vasárnap: 

Sérsekszőlős: 8
00

 - Zala: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00

 – Bábony: 15
00 

 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 

 
Püspök atya megszervezte a Jó pásztor imaközösséget. 

Kérem, hogy akik tagjai szeretnének lenni, és imádkoznának 

nap mint nap a papi és szerzetesi hivatásokért a megadott 

imádság felajánlásával, jelentkezzenek a sekrestyében! A 

pontos létszámot szeptember 20-ig kell elküldeni a Püspökségre. 

A tagoknak az év folyamán lelkinapot is szerveznek. 

Jövő vasárnap Szentírás vasárnapja, ne feledkezzünk el, ha igazi 

Krisztus-követők akarunk lenni, akkor hallgatnunk kell Isten 

igéjét a szentmisében, de rendszeresen olvasnunk kell a 

Szentírást egyénileg és közösségileg is. Isten igéje segít 

bennünket abban, hogy felfedezhessük, mit vár el tőlünk Isten, és 

hogy üzenetét életre váltva hiteles keresztények lehessünk! 

Előre hirdetem, hogy október 1-jén, vasárnap tartjuk a 

sérsekszőlősi templom búcsúját, Szent Mihály főangyal 

tiszteletére a 8
00 

órakor kezdődő szentmise keretében. A szokott 

feltételekkel teljes búcsú nyerhető. (Tiszta lélek, szentáldozás, 

Miatyánk, Üdvözlégy, Hiszekegy a Szentatya szándékára.) 

Előre hirdetem, hogy október 1-jén, vasárnap a 11
00 

órakor 

kezdődő szentmise keretében termény-betakarítási hálaadó 

ünnepet tartunk. Szeretettel kérem a Testvéreket, hogy 

hozzanak magukkal olyan terményeket, amit szeretnének 

megáldatni, hálát adni érte. A terményeket ünnepi körmenetben 

helyezzük az Úr Krisztus lábai elé. A szentmise után agapét 

szeretnénk tartani, kérem, kínáljuk meg egymást abból, amit 

hoztak magukkal /sütemény-bor- kalács-szörp…/ 

A fatimai jelenések 100. évfordulója alkalmából a soroksári 

Szent István király plébániatemplomban országos 

zarándoklat keretében október 13-án, pénteken 11
00 

órakor 

ünnepi szentmisét mutat be Erdő Péter bíboros úr. Erre az 

alkalomra várják a híveket. Aki szeretne ezen részt venni, 

egyénileg tudja megtenni, de ezt a szándékát jelezze a 

plébánián, mert előzetes regisztráció javasolt. A részletes 

programot a www.katolikus.hu oldalon érhetik el. 

           Sifter Gergő plébános 

Az egyházmegyei bátai zarándoklat október 28-án, szombaton 

lesz, amelyre autóbusz indítunk. Az útiköltség 2500 Ft/fő, 

amelyet szeptember 24-ig a jelentkezéssel együtt kell befizetni a 

sekrestyében vagy a plébánián. Az indulás 7
00

 órakor lesz a 

Galéria előtti parkolóból, és kb. 19
00

 órára érkezünk vissza. 

Kényelmes cipő és ruházat javasolt, mert a járművektől 500-800 

métert kell gyalogolni a Klastrom-dombra. A nehezen járóknak 

kisbuszokkal segítenek. 

Az ünnepélyes püspöki szentmise 11
00

 órakor kezdődik, ezt egy 

kegyhelybemutatás követi. Ebédelés a helyszínen, a hozott 

batyukból lehetséges. Ebéd után különböző lelkiségi programok 

lesznek. A gyerekeknek külön foglalkozásokat biztosítanak. 

A bátai program után Bátaszéken tekintik meg a zarándokok a két 

templomot. Hazaindulás 16
00

 óra után várható.  

A zarándoklat emlékére kis füzetet kap majd mindenki október 

közepéig, amelyben egy kilenced is lesz, és ennek elimádkozását 

október 19-27-ig kéri Varga László püspök úr. 

Kérem, minél többen vegyünk részt ezen a lelki alkalmon. 

        Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

 

Helyszín: Evangélikus templomkert, Tab 

Időpont: 2017. szeptember 23. szombat 

Programok: 

1000-tól Főzőverseny 
1000 Köszöntés és igei intonáció 

1030 Kézműves foglalkozás gyerekeknek 
1100-tól ebédig játékidő (csocsó, ping-pong) 
1130 Vetélkedő, kvízjáték – hozd magaddal 

okostelefonodat! ;) 
1300 Főzőverseny zsűrizése és EBÉD 

1400 Seven Houses Gospel Choir & Band koncertje 
1530 Ökumenikus istentisztelet – „Megbékélés 

önmagunkkal” 
1700 Palinta társulat előadása felnőtteknek és 

gyerekeknek 
1800 Úti áldás 

 
FŐZŐVERSENY 

Családok, közösségek jelentkezését várjuk. A szervezők 
csapatonként 2-3 kg húst biztosítanak.  

Jelentkezni az alábbi telefonszámokon lehet: 
Arató Lóránd lelkész: 20/824-9885 

Sifter Gergely plébános: 30/510-7979 

Mindenkit szeretettel várunk!! 

     Szervezők 

Zarándoklat 

 

 


