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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Alázatosak, keressétek az Istent, * és szívetek újraéled.
Hirdetések
A plébániatemplom tetőfelújítására gyűjtést hirdetek az
Egyházközségben. Aki szívesen hozzájárulna a felújítás
költségeihez - legfőként a tervezés költségeihez, ami 1 millió
forint -, hálás szívvel köszönjük. A tetőfelújítás várható költsége
35 millió forint lesz.
Előre hirdetem, hogy július 24-től augusztus 4-ig szabadságon
leszek.
Július 28-án, vasárnap Lullán 800 órai kezdettel, és a megyeri
templomban 930 órakor lesznek szentmisék, amelyet Bálint
Gábor atya, a Kaposvári Nagyboldogasszony Iskolaközpont
püspöki biztosa végez majd. Tabon a szokott időpontokban
kezdődnek a szentmisék hétköznap és vasárnap is, amelyet Lajos
atya mutat be.
Temetési ügyben az andocsi plébánost keressék a temetkezési
vállalattal történő egyeztetés után.
Augusztus 4-én, vasárnap 800 órakor Zalán a templomban az
andocsi plébános tart szentmisét. Ezen a napon Sérsekszőlősön
és a Bábonyban nem lesz szentmise. Tabon 1100 és 1800 órakor
lesznek szentmisék, amelyet Lajos atya mutat be.
Sifter Gergő plébános
VI. Egyházközségi tábor
Július 1-jén, hétfőn reggel vidám gyereksereg töltötte meg a
Galéria előtti parkolót, mert elérkezett a várva várt nap, amikor
megkezdtük VI.
Egyházközségi táborunkat Pákozdon.
Megérkezésünk után mindenki elfoglalta szobáját, majd
elfogyasztottuk az ebédet. Délután Gergő atya ismertette a
fontosabb tudnivalókat, és iránymutatást adott, hogy
megvalósulhasson táborunk célja. Bemutatta a táborlakóknak
Kopár Péter papnövendéket, aki szintén velünk töltötte a hetet.
Az idei évben táborunk mottója: „Szentekkel az úton…”
Ennek jegyében négy csapatot alkottunk, melyekben minden
korcsoport képviseltette magát.
A csapatok miután nevet
választottak elkészítették a csapatzászlókat. Ettől kezdve a
„Jótevők”, a „Szent Tanítványok” , a „Segítő kezek” és a „8-an a
szentek felé” csapat megkezdte a versenyt, hogy egész héten át
gyűjtögessék a pontokat. Miután minden csapat húzott egy férfi és
női szentet, feladatként kapták a gyerekek, hogy a történetüket
elolvasva válasszanak egyet, akinek az életét feldolgozzák, majd
az utolsó napon azt előadják a többieknek.
A keddi napon felkészültünk az izzasztó hőségre, és elindultunk
Veszprémbe. Megérkezésünk után kis csapatokba verődve
mindenki bejárhatta az Állatkertet. Az állatkerti séta után délután
1500 órakor a székesegyházban Gergő atya szentmisét mutatott be,
ahol értékes gondolatokat osztott meg a táborlakókkal. A
szentmise után betekintést nyertünk az Érseki Palota múltjába és
jelenébe, idegenvezető segítségével. Este egy szép tartalmas nap
után, elpilledve érkeztünk vissza Pákozdra.
Vacsora után a szerdai program került kihirdetésre. Ez
mindenkinek nagy meglepetést okozott, mivel minden csapatnak
saját magának kell elkészíteni el az ebédjét, ami paprikás krumpli.
Ettől a pillanattól lelkes „receptvadászat” vette kezdetét.
A szerdai nap reggeli misével indult a táborban. A szentmise és a
reggeli után a Pákozd melletti arborétumba és vadasparkba
mentünk, ahol a csapatok nagy lelkesedéssel álltak neki a
feladatnak. Kezdetét vette a főzőverseny. A csapotok nagyon
ügyesek voltak – senki nem maradt éhes. Az ebéd után pedig

bejárhatták az arborétumot és a vadasparkot, majd játékos
sorversenyek következtek.
Csütörtökön reggel ismét szentmisével kezdtük a napot, majd a
délelőttöt hittanvetélkedővel töltöttük, valamint a csapatok
készültek a pénteki előadásra a választott szent életéből. Délután
elmentünk a Velencei-tóra fürödni, majd egy sétahajózáson
vettünk részt a tavon. Késő este pedig megőrizvén
hagyományainkat, éjszakai túrára mentünk. A gyerekek
izgalommal telve, de fegyelmezetten járták végig az utat.
A pénteki napot szintén szentmisével kezdtük. A reggeli
elfogyasztása után a gyerekek elkezdték a „főpróbát”. Mindenki
izgalommal készülődött, hogy az ő csapatuk előadása legyen a
legjobb. Ezután kreatív foglalkozás következett. Ebéd után
bemutatták a történeteket. Feldolgozásra került Árpád-házi Szent
Erzsébet, Assisi Szent Ferenc, Assisi Szent Klára, Soubirous
Szent Bernadett élete. Érdekes volt látni, hogy a gyerekeket egyegy élettörténetben mi fogta meg, és azt hogyan tudták
megragadni, átadni másoknak.
Este táborzáró „Retro buli” vette kezdetét, ahol előkerültek a
pöttyös szoknyák, kockás nadrágok, napszemüvegek és különböző
kellékek. Mindenki beöltözött és jól érezte magát. A szünetben
Gergő atya értékelte a tábort és kihirdette a csapatok közti verseny
eredményét.
Szombaton szomorúan vettük tudomásul, hogy eltelt ez a hét, és
táborunk véget ért. Ismét egy remek, tartalmas hetet töltöttünk
együtt.
Köszönetet mondunk a tábort előkészítő, szervező munkáért
Gergő atyának, Tóthné Schell Krisztinek, Vajdáné Tóka-Farkas
Ildikónak és Ibolya néninek, aki egész héten fáradságot nem
érezve, jobbnál-jobb finomságokkal lepett meg minket.
Köszönjük Péter atya közreműködését, hogy segítségünkre volt a
hét lebonyolításában. Köszönjük a Dobos Bt-nek és a Böttcher
Hungaria Zrt-nek a gyerekek és a csomagok szállításában
felajánlott támogatásukat. Köszönjük Hodola Richárdnak ÚjPalini Hús Zrt. Kilimán, Kalamár és Társa Bt-nek Gelse, Schmidt
Csabának CBA a támogatásukat valamint a felajánlott
adományokat és élelmiszereket az egyházközség híveinek és a
szülőknek.
Csirke Erika
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Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise és szertartásrend:
Július 15., hétfő 1800 Tab – Július 16., kedd - 1800 Tab
Július 17., szerda 700 Tab – Július 18., csüt. 1800 Tab
Július 19., péntek 1800 Tab - Július 20., szombat 700 Tab
Július 21.,vasárnap:
800: Sérsekszőlős – 930: Zala – 1100 és 1800: Tab
Július 22., hétfő 1800 Tab – Július 23., kedd - 1800 Tab
Július 24., szerda 700 Tab – Július 25., csüt. 1800 Tab
Július 26., péntek 1800 Tab - Július 27., szombat 700 Tab
Július 28.,vasárnap:
800: Lulla – 930: Megyer – 1100 és 1800: Tab

