
 

 

VIII. évf. 30. szám                        2019. július 28. 

Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Amely napon hozzád kiáltok, * hallgass meg engem, Istenem. 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám. 06-30/785-1060 

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.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise és szertartásrend: 

Július 29., hétfő 18
00

 Tab – Július 30., kedd - 18
00

 Tab 

Július 31., szerda 7
00

 Tab – Augusztus 1., csüt. 18
00

 Tab 

Augusztus 2., péntek 18
00

 Tab – Augusztus 3., szombat 7
00

 Tab  

Augusztus 4.,vasárnap: 

8
00

: Zala – 11
00

 és 18
00

: Tab  

Augusztus 5., hétfő 18
00

 Tab – Augusztus 6., kedd - 18
00

 Tab 

Augusztus 7., szerda 7
00

 Tab – Augusztus 8., csüt. 18
00

 Tab 

Augusztus 9., péntek 18
00

 Tab – Augusztus 10., szomb. 7
00

 Tab  

Augusztus 11.,vasárnap: 

8
00

: Lulla – 9
30

: Megyer – 11
00

 és 18
00

: Tab  

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

összetartását, elfogadását, akkor visszakívánkozik ide. Hálás 

vagyok, hogy évről-évre lehetőségünk van arra, hogy ebbe a 

táborba, ebbe a közösségbe visszatérhetünk. 

Köszönetemet kifejezem ki az egyházmegyétől kapott anyagi 

támogatásért, valamint a plébániai kisbuszért a plébániának és 

Sifter Gergő püspöki biztos atyának, hogy a kisebb-nagyobb 

gyerekek ezen a nyáron nagyon kedvezményesen utazhattak el és 

táborozhattak Újudvaron. 

            Nyulné Németh Erika 

       hitoktató, igazgatóhelyettes 

Ezen a nyáron a barátság és a jócselekedetek mentén telt a Szent 

Rita Katolikus Ifjúsági egyházmegyei tábor. Nagyon jó helyszín 

ezek megvalósítására Újudvar, hiszen az évek során mindannyian 

sok barátra tettünk szert ott. A jócselekedet pedig olyan fogalom, 

ami természetes ebben a közösségben. A szervezők vidámsága, 

önzetlensége és lelkesedése a Szentlélek ereje által egyre csak 

növekszik, és hiszem, hogy a gyerekek lelkébe is sikerül 

belecsempészni belőle. Július 14-től százhatvannégy lelkes 

táborozó népesítette be a zalai település melletti tévétorony zöld 

tisztását. Plébániánkról az első turnusban 22 gyerek élvezte öt 

napig a tábor nyújtotta remek programokat. Büszkeséggel töltött 

el, hogy a korábbi táborozóink közül az első turnusban egy, a 

második turnusban már két fiatal hölgy csoportvezetőként is 

segített. Az első délután csoportokra osztottuk a gyerekeket, hogy 

megismerkedhessenek a többiekkel és a csoportvezetőikkel. 

Hamar megbarátkoztak, egymásra találtak a különböző 

településekről érkezett lurkók. A fiatal csoportvezetők napról 

napra vicces kerettörténetbe ágyazva fejtették ki a megbocsájtás, a 

szeretet, a kedvesség, a jóság fontosságát, erejét. A lelki töltődést, 

gyarapodást a minden napi kiscsoportos beszélgetések, az 

imádságok, a szentmisék és a szentségimádások segítették. A 

hangulat, a légkör mindig szeretetteljes volt. Bármilyen testi-lelki 

bajunkkal bátran fordulhattunk egymáshoz. A mindennapokat 

több atya is segítette. Főként a helyi plébános, Arányi Zoltán atya 

és régi kispapunk, Sándor László atya irányította, vezette a lelki 

programokat. Minden napra jutott valamilyen érdekes foglalkozás. 

Szaporán készültek a különféle arcfestések, csillámtetoválások, 

karkötők, haj- és scooby fonatok. Hétfőn a zalaszabari iskolából 

kaptunk segítséget, velük kavicsból, spatulából, papírból 

készíthettünk apró meglepetéseket családtagjainknak. Testi 

fejlődésünk javára szolgáltak a tollas- és röplabdamérkőzések, a 

focibajnokság, a gólyalábazás, az izgalmas akadály- és 

sorversenyek.  

Ebben az évben is ellátogatott a táborozókhoz Galambos Ferenc, 

Feri atya, hogy megismertesse a gyerekekkel az íjászatot.  Azon a 

napon ő celebrálta a szentmisét. Huszár hagyományőrzők tartottak 

fegyvereket és katonai egyenruhákat ismertető előadást, melynek 

végén ágyús bemutatóval kápráztattak el bennünket. Cseh Péter, a 

„focis atya” gondolatai után izzasztó meccset játszhattak az arra 

vállalkozó kedvű kisebb-nagyobb jelentkezők. Éjszakai 

bátorságpróbát is szerveztünk. A kicsik felnőtt vezetéssel, míg a 

nagyobbak egyedül járták végig a különböző állomásokon vicces 

próbákkal nehezített útvonalat. A cserkészek bemutatták a 

gyerekeknek az erődkészítés, a csomókötés és az egyszerű tűz-

gyújtás titkait. Bővíthettük csillagászati ismereteinket is. 

Gyönyörködtünk a részleges holdfogyatkozásban és az égbolton 

elvonuló Nemzetközi Űrállomás fényeiben. Az utolsó este 

tábortűz lángjai lobbantak fel, vidám dallal és tánccal köszöntünk 

el a régi és új barátainktól. Csütörtök délután jó hangulatú 

számháborúban mértük össze erőinket. Ezután a tábor 

versenyeinek eredményhirdetése következett. Gyerekeink a sátrak 

közötti tisztasági versenyen, a sorversenyen és a focibajnokságon 

értek el kiemelkedő helyezéseket. Az első turnus táborzáró 

szentmiséjét Nagy Vendel atya tartotta. Prédikációjában 

kihangsúlyozta, hogy minden ember másért fontos, értékes. A 

második turnus nagy örömére a július 21-i esti szentmisét Varga 

László megyés püspök atya mutatta be. Határozottan vallom, hogy 

Újudvaron újra evangelizációt visznek/viszünk véghez. Missziós 

tábor ez, hiszen, ha valaki ott megtapasztalja a közösség erejét, 

Az én örömöm legyen bennetek is (Jn 15.11) 

 

 

Július 24-től augusztus 4-ig szabadságon vagyok. Temetési 

ügyben az andocsi plébánost keressék a temetkezési vállalattal 

történő egyeztetés után.  

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. 

Augusztus 15-én, csütörtökön Szűz Mária mennybevételének 

főünnepe lesz, ismert nevén Nagyboldogasszony napja. 
Parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel bűn terhe mellett 

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 8
00

 vagy a 18
00

 

órakor kezdődő szentmisén. 

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. 

            Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 


