
Szeptember 24-én, pénteken iskolánk védőszentjének, Szent 

Gellért püspök és vértanú ünnepén 1100 órai kezdettel lesz 

szentmise a plébániatemplomban, amely alkalomra szeretettel 

hívjuk és várjuk a Testvéreket is. 

A sérsekszőlősi templom búcsúját Szent Mihály főangyal 

tiszteletére október 3-án, vasárnap a 930 órakor kezdődő 

szentmise keretében ünnepeljük. 

Előre hirdetem, hogy október 3-án, vasárnap a 1100 órakor 

kezdődő szentmise keretében termény-betakarítási hálaadó 

ünnepet tartunk. Szeretettel kérem a Testvéreket, hogy 

hozzanak magukkal olyan terményeket, amit szeretnének 

megáldatni, hálát adni érte. A terményeket ünnepi körmenetben 

helyezzük az Úr Krisztus lábai elé. A szentmise után agapét 

szeretnénk tartani, kérem, kínáljuk meg egymást abból, amit 

hoztak magukkal /sütemény-bor- kalács-szörp…/ 

      Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Idén újra felállítottuk a sátrat és az üstöt. Szeptember 11-én, a 

Szüreti fesztiválon plébániánk lelkes csapata és az iskola Szülői 

Munkaközösségének csapata közösen állított fel egy nagy sátrat. 

Reggel fél kilenckor már elkezdődött a sürgés-forgás, a főzés. 

Örömmel vette ki mindenki a részét, mert a hagyományosnak 

mondható rendezvény tavaly elmaradt, úgy, mint mondhatni 

minden. Itt is érezhető volt, hogy mindenki boldog, emberek 

között lehet, újra lehet beszélgetni, nagyokat nevetni, miközben 

készülnek a finom falatok. Mert azok voltak ám! A közös főzést 

már előre hirdettük a templomban és az iskolában, így most is 

vártunk mindenkit egy tányér babgulyásra és utána a lekvárral 

ízesített fánkra. Többen látogattak el a nap folyamán a sátorhoz, 

és kóstolták meg, amit a lányok készítettek. Szemlátomást 

mindenki elégedetten távozott. Ebben az évben is volt 

főzőverseny, természetesen erre is készültünk. A menü már így 

olvasva is ínycsiklandó. Előételként kacsamájat tálalt a csapat 

zsírjában egy szelet pirítóssal, a főétel baconbe tekert szűzérme 

pirított diós morzsába forgatott gnocchival és szőlőmártással, 

majd szőlővel töltött túrógombóc. A fáradozás elnyerte 

gyümölcsét. A zsűri 2. hellyel jutalmazta ezt a bőséges és 

különleges ételsort. A főzők csapata Gergő atya vezetésével 

boldogan ment fel a színpadra, majd vette át az oklevelet és a 

díjat. De a szülők csapata sem ment haza üres kézzel, ők 

különdíjat kaptak. A zsűrit egy különlegesen ízletes chilis babbal 

kápráztatták el. Közben persze a szórakozásra is jutott idő. Sok 

óvodásunk és iskolásunk vonult fel pedagógusaikkal együtt a 

szülők által feldíszített traktorokon, amit a nagy meleg ellenére is 

élveztek. Többen pedig csak néztük a vidám, és a gólyalábasok 

által még érdekesebbé tett felvonulást, majd a piactérre érkezve 

élvezhettük a változatos zenei programokat a falatozások mellett. 

Ezt a napot mindenki úgy élhette meg, hogy most minden a 

„régi”, önfeledten együtt lehetünk, és jól érezhetjük magunkat. Az 

égiek is kegyesek voltak hozzánk, mert egy napfényes, nyárias 

időben tölthettünk el egy kellemes délutánt és estét. 

            Szervezők 

almamagból háromágú fa nőtt: egyik ága cédrus, a másik ciprus, a 

harmadik olajág volt. Ebből ácsolták a keresztfát, a halál fájából az 

élet fáját. 

„Az emberi ész képtelen kimeríteni a szeretet kereszten megjelenő 

misztériumát; a kereszt ellenben meg tudja adni az észnek a végső 

választ, amit keres” – írta Szent II. János Pál pápa Fides et ratio 

kezdetű enciklikájában. 

Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött Fiad a kereszten váltsa 

meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének 

titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. A mi 

Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a 

Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. 

    forrás: internet 

Forrás 

Szeptember 14-én a Szent Kereszt felmagasztalását ünnepli 

Egyházunk. 

A Szent Keresztet Szent Ilona találta meg a 4. században: a 

legendás történet szerint Nagy Konstantin császár édesanyja 

kiásatta a kereszteket a Kálvária földjéből. Mindhárom kereszt és 

az INRI-tábla is előkerült, amelyet Pilátus az Úr keresztjére 

tűzetett. Nem lehetett azonban megállapítani, hogy a három 

kereszt közül melyik volt Krisztusé, ezért Makárius jeruzsálemi 

püspök mindhármat hozzáérintette egy halálos beteg asszonyhoz, 

aki az egyiktől meggyógyult. Így azonosították, melyik Krisztus 

keresztfája. 

335. szeptember 13-án ünnepélyesen felszentelték Jeruzsálemben 

a Szent Sír-bazilikát. Másnap mutatták fel először a népnek a 

megtalált keresztereklyét – felmagasztalták a világ előtt 

gyalázatot, de a keresztények számára a megváltást jelentő 

keresztet. 614-ben a perzsák elrabolták az ereklyét. 628-ban 

Hérakleiosz császár szerezte vissza, és ünnepélyesen, mezítláb, 

viseltes ruhában vitte vissza Konstantinápolyba az Aranykapun át. 

A keresztfa eredetének egyik legendaváltozata szerint a tudás 

fájáról hozott és a haldokló Ádám nyelve alá tett három 
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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek. 

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  

Mise- és szertartásrend: 

Szeptember 20., hétfő: 1800 Tab – Szept. 22., szerda: 800 Tab 

Szeptember 24., péntek: 1100 és 1800 Tab 

Szeptember 26., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800  

Szeptember 27., hétfő: 1800 Tab – Szept. 29., szerda: 800 Tab 

Október 1., péntek: 1800 Tab 

Október 3., vasárnap:  

800 Torvaj – 930 Sérsekszőlős - Tab: 1100  és 1800 – -1300 Bábony 

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

- Templomainkban a szentmisék után 

-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.) 

- Neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab 

- Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra: CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 A 

közlemény rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, 

valamint az adott évet. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hirdetés 

Szüreti mulatság 

 

Szent Kereszt ünnepe 


