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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Uram, ki lakhat * a te hajlékodban?
Hirdetések
Az esztendő fele eltelt, ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek
eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével.
Ennek összege 4000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a szentmisék
előtt és után a sekrestyében, a plébánián hivatali időben,
valamint az CIB Bankban a plébánia folyószámlájára (név és
cím megadásával), amely megtalálható az Örömhírmondóban,
illetve a plébánia honlapján is.
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.
Az Egyházközség szervezésében gyalogos zarándoklatot
hirdetünk Tab-Kapoly-Zics-Nágocs útvonalon keresztül
Andocsra, 2019. augusztus 15-én, csütörtökön. Csatlakozzon
hozzánk, hogy együtt adhassunk hálát az andocsi Szűzanyának!
Jelentkezni lehet 2019. augusztus 10-ig a sekrestyében szentmisék
előtt és után, vagy a tabi plébánia elérhetőségeinek egyikén.
Jelentkezéskor kérjük adja meg: nevét, elérhetőségét. A csak oda
utat vállalók estében a zarándokfüzet ára 300Ft/fő, a programfüzet
a buszköltséggel együtt. 500Ft/fő.
Július 24-től, augusztus 4-ig szabadságon leszek.
Július 28-án, vasárnap Lullán 800 órai kezdettel, a megyeri
templomban 930 órakor lesz szentmise, 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 órai kezdettel a zalai
templomban az andocsi plébános tart szentmisét. Ezen a
vasárnapon a sérsekszőlősi templomban és a bábonyi
kápolnában nem lesz szentmise.
Sifter Gergő plébános

utunkat, ahol késő délutánig tartó önfeledt fürdőzés következett. A
hazafelé tartó út sem volt kalandoktól mentes. A táborlakók
kérésére a „piroska” vonattal érkeztünk Tabra. Mindenki
kellemesen elfáradt. Így nem volt meglepő, hogy a csütörtök
délelőtt a pihenés jegyében telt, miközben felelevenítették az
előző napi élményeiket. Ebéd után, mint minden nap, énekpróba
volt, amellyel a pénteki záró misére gyakoroltak a gyerekek. Idén
először izgatottan készültek az ,,ott alvós” éjszakára. Kora estig
építettük a sátortábort, majd gyalogtúrára indultunk. Megmásztuk
a Jaba-csúcsot, miközben rőzsét gyűjtöttünk az esti tábortűzhöz. A
meglehetősen rövid éjszaka után reggel álmosan melegedtünk
együtt az újra felélesztett tábortűznél. Sátorbontás után a délelőtti
csapatversenyre készülődtünk. Jó hangulatban és gyorsan telt el ez
az idő is.
Délután 3 órakor kezdődött a táborzáró mise, melyen a gyerekek
szívhez szólóan énekeltek. A tábor zárásaként a szülők és a
gyerekek közösen szalonnát sütöttek, melyhez a kemencében sült
friss kenyeret ehették. A felnőtteknek és a gyerekeknek egyaránt
nehéz volt a búcsú.
Köszönetet mondunk Sérsekszőlős Község Önkormányzatának,
Gergő atyának, a segítőknek és a szülőknek, hogy lehetővé tették
a tábor sikeres lebonyolítását.
Szeretettel várunk benneteket jövőre ugyanitt.
Szervezők
A táborozó gyermekek és a szülők nevében pedig itt köszönöm
meg a tábor megszervezését és az egész egyhetes fáradozását a
szervezőknek. Minden nap egy boldog gyermek tért haza, tele
élménnyel és mesélnivalóval. Gyorsan teltek az esték a
beszámolókkal, és hamar lett reggel, amikor nem volt nehéz a
felkelés, az újabb kalandok felé indulás. Már most várjuk a jövő
évet!
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,,Vissza a természetbe”
Immár negyedik alkalommal rendeztük meg a sérsekszőlősi
katolikus tábort. A környezettudatosság jegyében zajlottak a
programok. Az első napon az évek óta visszajáró gyerekek nagy
örömmel üdvözölték egymást, és szívesen fogadták körükbe a
táborba először érkezőket.
A hétfői napon Kellerné Zsuzsa megtanította a gyerekeknek a
rongybaba készítésének fortélyait. Az elkészült babák igen
változatosak lettek, tükrözve készítőik személyiségét.
Kedden a táborban örömmel szembesültünk azzal, hogy a
résztvevő gyerekek milyen tájékozottak a környezetvédelemmel
kapcsolatban, és koruknak megfelelően környezettudatosan élnek.
Ehhez szorosan kapcsolódó program volt, hogy mindenki kapott
többször használatos vászontáskát, amit egyénileg festettek és
színeztek ki. Délután szemétszedés volt a faluban, és közben
vadvirágból csokrokat készítettek. Szerda reggel fél 7-kor a tabi
buszpályaudvarról indultunk Andocsra, ahol Tamás atya
megismertetett minket a templom történetével és a Szűzanya
szobornak adományozott ruhák gyűjteményével. Köszönetképpen
a táborlakók énekeltek a főoltár előtt. Ezután Igal felé vettük az

Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise és szertartásrend:
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
Július 29., hétfő 1800 Tab – Július 30., kedd - 1800 Tab
Július 31., szerda 700 Tab – Augusztus 1., csüt. 1800 Tab
Augusztus 2., péntek 1800 Tab – Augusztus 3., szombat 700 Tab
Augusztus 4.,vasárnap:
800: Zala – 1100 és 1800: Tab
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
-Templomainkban a szentmisék után
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
Új neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab
-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő
számlaszámra:CIB Bank: 10700749-71203887-51100005

