
 

 

VIII. évf. 47. szám                   2019. november 24. 

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

Zsoltár: Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk. 

 

 

 

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: 

November 25., hétfő 18
00

 Tab – November 26., kedd 18
00

Tab 

November 27., szerda 8
00

 Tab – November 28., csüt. 18
00

 Tab 

November 29., pént.: 18
00

 Tab - November 30., szomb. 7
00

 Tab  

December 1.,vasárnap: 

8
00

: Lulla – 9
30

 Megyer - 11
00

 és 18
00

: Tab 

December 2., hétfő 6
00

 Tab  rorátés mise 

December 3., kedd 6
00

Tab rorátés mise 

December 4., szerda 8
00

 Tab 

December 5, csüt. 6
00

 Tab rorátés mise 

December 6., péntek 18
00

 Tab 

December 7., szombat: 6
00

 Tab rorátés mise 

December 8.,vasárnap: 

13
00

: Sérsekszőlős – 14
00

 Zala - 11
00

 és 18
00

: Tab 

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Dél-Itáliában: Nápoly-Bari-San Giovanni Rotondo, 

világörökségek nyomában 

2020. március 17 - március 23 

1.nap Indulás hajnalban Olaszországba, Orvietóba, ami egy 

lenyűgöző város Umbriában. Dómja Itália egyik csodája, ahol egy 

híres ereklyét tisztelünk, egy véres oltárkendőt. A „bolsenai 

csoda” hagyománya elevenedik itt meg. 

2.nap Nápoly, Piazza del Plebiscito, San Carlo Operaház, Királyi 

Palota, Umberto Galéria stb. Szentmisén veszünk részt a dómban, 

ahol Szent Januáriusz ereklyéit is őrzik. 

3.nap Reggeli után áthajózunk Capri mesebeli szigetére. 

4.nap Reggeli után az Amalfi-partra kirándulunk, megnézzük a 

dómot, ahol Szt. András apostol ereklyéinél is imádkozhatunk. 

5.nap Materába érkezünk. Később Puglia gyöngyszemét 

Alberobellót, a trullik hazáját fedezzük fel. 

6.nap Barival ismerkedünk, majd tovább megyünk Dél-

Olaszországba, Pió atya városába, San Giovanni Rotondóba. 

7.nap Lancianóba érkezünk, ahol a VII. században a katolikus 

egyház első és legnagyobb eucharisztikus csodája történt. 

Szentmise lesz a Szent Ferenc templomban. Loreto kegyhely is a 

programunk része, ahol Szűz Mária házát tisztelhetjük (Santa 

Casa-Szent ház), amit a legenda szerint angyalok hoztak át 

Názáretből. Ez ma a 15. századi bazilikában található. 

8.nap Reggeli után hazautazás 

Részvételi díj: 520 EUR/fő 

Ez tartalmazza az utazást, szállást 7 éjszakára félpanzióval, 

idegenvezetést. Nem tartalmazza a BBP biztosítást és a belépőket, 

hajózást. 

Jelentkezni: Sifter Gergely h.esperes, tabi plébánosnál lehet      

a 06-30-510/7979 telefonon 

DECEMBER 15-IG 200 EUR BEFIZETÉSÉVEL. 

A teljes program a plébánia honlapján, a www.tabipklebania.hu-n 

olvasható vagy a plébánia facebook oldalán. 

November 11-én, mint minden évben, mi is lámpásokat 

gyújtottunk, hogy Szent Mártonra emlékezzünk. A gyerekek 

ilyenkor megismerkednek a hagyományokkal, a hozzá kapcsolódó 

dalokkal, versekkel. Történetének megismerését azért tartjuk 

fontosnak, mert, ahogy ő megosztotta a köpenye felét a koldussal, 

mi ugyanúgy tudunk ma segíteni azoknak, akiknek szüksége van 

rá. Óvodánk hagyományává vált a ruhagyűjtés, melyben a szülők 

és a dolgozók is adakoznak, így mutatva példát a gyerekeknek. 

Idén is a Katolikus Karitász Tabi Csoportja segítségével osztjuk 

majd szét ezeket a ruhákat. 

Lámpásainkkal a templomhoz mentünk, ahol Lajos atya fogadott 

bennünket. Közösen imádkoztunk, és megáldott mindannyiunkat.  

A Bárányka csoportosok drámajátékukban előadták Szent Márton 

életének legfontosabb történeteit: hogyan segített katonaként a 

koldusnak, aki még aznap éjjel álmában az Urat látta, akinek a 

vállán az a köpeny volt, amit a koldusra terített; hogyan bújt el a 

libaólba az emberek elől, mert nem akart püspök lenni. 

Szent Márton példa számunkra, hiszen egész életében segítette a 

rászorulókat, betegeket, mindezt Isten dicsőségére. 

Ünnepségünket agapéval zártuk, ahol pogácsával, zsíros 

kenyérrel, teával és forralt borral kínáltuk a résztvevőket. 

          Nagy-Kálsecz Mariann 

     óvodavezető 

November 24-én, vasárnap országos gyűjtés van a Karitász 

javára, amely adományokkal a rászorulókat támogatja 

Anyaszentegyházunk. 

Adventi zenei áhítatok lesznek a testvéregyházakkal együtt 

szombatonként 17
00

 órától a templomokban. Ezen alkalmak 

előtt a város főterén ökumenikus gyertyagyújtás lesz 16
30

-tól, 

majd közösen vonulunk az áhítatok helyszínére. Tiszteljük 

meg egymást, intézzük úgy, hogy ezen alkalmakon részt 

tudjunk venni! 

Akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, Keresztény Élet, 

Adoremus újságokat előfizetni, kérem, szíveskedjenek jelezni a 

sekrestyében vagy a plébánián november végéig. Újságelőfizetést 

a jövő évre csak a teljes összeg (éves díj) befizetésével áll 

módunkban elfogadni. 

Betegségem miatt a falvakban a szentmiséket Bálint Gábor atya 

tartja, a rendje a következőképpen alakul: 

December 1-jén 8
00

 órakor Lullán kezdődik a szentmise, majd 

9
30

 órai kezdettel Megyeren lesz. 

Tabon Lajos atya végzi a szolgálatokat hétköznap és vasárnap is a 

szokott időben. 

Temetés ügyében Szalai Tamás andocsi plébános urat keressék. 

         Sifter Gergő h.esperes-plébános 

„Szent Mártonnak ünnepén égő lámpást viszek én…” 

 

Hirdetés 

Adventi jótékonysági vásár 

lesz a  templomkertben, rosszidő esetén az iskola aulájában. 

November 30-án a zenei áhítat alkalmával 16
00

-18
30

-ig.  

December 1-jén és december 8-án délelőtt 10
00

-12
30

-ig.  

November 30-án, szombaton a város főterén ökumenikus 

gyertyagyújtás lesz 16
30 

órai kezdettel. 

November 30-án, szombaton 17
00

 órától Zenei áhítat lesz a 

plébániatemplomban. Fellép a balatonföldvári Sonoro kórus. 

Adventi gondolatokat hirdet Arató Lóránd evangélikus lelkész.  

Adventi programok 

 
Zarándoklat 

 

http://www.tabipklebania.hu-n/

