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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr!
Ünnepek, emléknapok
Hétfő (augusztus 13.):
Boldog XI. Ince pápa emléknapja
Kedd (augusztus 14.):
Szent Maximilián Kolbe áldozópap és
vértanú emléknapja
Szerda (augusztus 15.):
Szűz Mária Mennybevétele
(Nagyboldogasszony) főünnepe
PARANCSOLT ÜNNEP
V. Plébániai tábor - Orfű
2018. 07. 30-án reggel vidám gyereksereg töltötte meg a Galéria
előtti parkolót, mert elérkezett a várva várt nap, amikor
megkezdtük V. Egyházközségi táborunkat Orfűn, hogy együtt
töltsünk egy programokban gazdag hetet. Érkezésünk után
mindenki elfoglalta szobáját, felfedezte a táborhely hatalmas
udvarát. Ebéd után Gergő atya ismertette a fontosabb
tudnivalókat, és iránymutatást adott, hogy megvalósulhasson
táborunk célja. Az idei évben a mottónk: „A szeretet mindenek
felett…” /1Kor 13,1-13 Szent Pál – Szeretethimnusz/ Ennek
jegyében 4 csapatot alkottunk, melyekben minden korcsoport
képviseltette magát. Minden csapat kapott egy középiskolás
segítőt - „mentort” –, akik már rutinos táborozók és évről – évre
segítőként velünk tartanak. Miután nevet választottak,
elkészítették a csapatzászlókat. Ettől kezdve a „Szereteten túl”, a
„ Szeretetpótlék” , a „Megváltók” és a „Béke és Szeretet” csapat
megkezdte a versenyt, hogy egész héten át gyűjtögessék a
pontokat. Feladat volt még, hogy kiválasszanak egy példabeszédet
a Szentírásból, és azt feldolgozva majd a pénteki napon előadják
társaiknak. Természetesen itt is fontos volt, hogy a szeretet és
irgalom, a másokról való gondoskodás, törődés megjelenjen.
Estefelé játékos vetélkedő vette kezdetét, ahol izgalmas
feladatokat kellett megoldaniuk.
A keddi napon elindultunk Pécsre. A Székesegyházban Gergő
atya szentmisét mutatott be. Utána lesétáltunk a Fő térre és a
városnéző kisvonattal bejártuk Pécs nevezetességeit. A
Zarándokházban elfogyasztottuk az ebédet. Délután a gyerekek
maguk fedezték fel a Székesegyház szépségeit. Ezután a Püspöki
Palotát tekintettük meg idegenvezető segítségével. Majd a napot
szabadprogram zárta. A szerdai napot reggeli misével kezdtük az
orfűi kistemplomban. Délelőtt hittanos vetélkedő vette kezdetét,
ahol izgalmas, érdekes feladatokra kellett válaszolniuk a
gyerekeknek. Délután pedig meglátogattuk az orfűi strandot, este
pedig éjszakai túrára mentünk. A gyerekek izgalommal telve, de
fegyelmezetten járták végig az utat.
Csütörtökön elmentünk Abaligetre ahol túravezetéssel
megtekintettük a cseppkőbarlangot. A 12 fokos barlangban
gyönyörködhettünk a természet alkotta szépségekben, csodákban.
Ebéd után elmentünk Magyarhertelendre a termálfürdőbe. A napot
szabadtéri szentmisével koronáztuk meg az udvaron, ahol Gergő
atya a Szeretethimnuszról tanított minket.
A pénteki napot ismét szentmisével kezdtük. A reggeli után a
gyerekek elkezdték a „főpróbát” a hétfőn kiválasztott bibliai
történetek előadására, amit ebéd után mutattak be. Érdekes volt
látni, hogy a gyerekeket egy-egy történetben mi fogta meg, és azt
hogyan tudták megragadni, átadni másoknak. Este a vacsora után
Gergő atya értékelte a tábort és kihirdette a csapatok közti verseny
eredményét. Majd táborzáró buli vette kezdetét.
Szombaton szomorúan vettük tudomásul hogy eltelt ez a hét, és
táborunk véget ért. (részlet)
A teljes beszámoló a plébánia honlapján olvasható.

Hirdetések
Augusztus 15-én, szerdán az egyházközség szervezésében
gyalogos zarándoklatot hirdetünk Tab-Kapoly-Zics-Nágocs
útvonalon keresztül Andocsra. Keltsük éltre az Andocsra vezető
gyalogos zarándoklatot! Csatlakozzon hozzánk, hogy együtt
adhassunk hálát az andocsi Szűzanyának! Jelentkezni lehet 2018.
augusztus 10-ig, a sekrestyében szentmisék előtt és után, vagy a
tabi plébánia elérhetőségeinek egyikén.
Augusztus 15-én, szerdán Szűz Mária mennybevételének
főünnepe lesz, ismert nevén Nagyboldogasszony napja.
PARANCSOLT ÜNNEP, A SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL
BŰN TERHE ALATT KÖTELEZŐ!
Olyan parancsolt

ünnepünk, amely nem munkaszüneti napra esik. Most kell
megmutatnunk, mennyire vagyunk katolikusok. Úgy intézzük
dolgainkat, hogy a munka mellett is családunk minden tagja
részt tudjon venni a 800 vagy a 1800 órakor kezdődő
szentmisén.
Augusztus 19-én, vasárnap ünnepeljük a torvaji templom
búcsúját a 930 órakor kezdődő szentmise keretében. Szokott
feltételekkel teljes búcsú nyerhető! Szeretettel hívom és várom a
Testvéreket! Ezért a megyeri templomban a szentmise 1300 órakor
kezdődik majd.
Augusztus 20-án, hétfőn államalapító Szent István királyunk
ünnepe, Lullán 830 órai kezdettel tartjuk a szentmisét
kenyérszenteléssel. Tabon, az ünnepség után 11 00 órakor
kezdődik az ünnepi szentmise a város főterén (jó idő esetén),
amelynek végén a testvéregyházak képviselőivel együtt
megáldjuk az új kenyeret. A plébániatemplomban 1800 órakor
is lesz szentmise. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket e szép
ünnepre.
Sifter Gergő plébános

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: : 06- 30/785-1060
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
Augusztus 13., hétfő: 1800 Tab – Augusztus 14., kedd 1800 Tab
Aug. 15., szerda 800 és 1800 Tab – Augusztus 16., csüt. 1800 Tab
Augusztus 17., péntek 1800 Tab – Augusztus 18., szom. 700 Tab
Augusztus 19., vasárnap:
800 Lulla – 930 Torvaj - Tab: 1100 és 1800 - 1300 Megyer
Augusztus 20., hétfő: 830 Lulla - 1100 és 1800 Tab
Augusztus 21., kedd 1800 Tab
Augusztus 22., szerda 700 Tab – Augusztus 23., csüt. 1800 Tab
Augusztus 24., péntek 1800 Tab – Augusztus 25., szom. 700 Tab
Augusztus 26., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
-Templomainkban a szentmisék után
-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő
számlaszámra: 11743112-20002059-00000000. A közlemény
rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az
adott évet.

