
 

IV. évf. 37. szám             2015. szeptember 13.  

Tabi Öröm-Hírmondó 

tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06- 84/ 321- 808 

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.
 
   

Keresztelés:     szombat    10
00

 óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       8
00

 óra 

Csütörtök, péntek:   Tab     18
00 

óra 

Szombat:             Tab       7
00

 óra 

Páratlan héten szombaton:      Megyer    18
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páros héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

Zala:                 9
30

 óra 

Páratlan héten vasárnap: Lulla                 8
00

 óra 

   Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap: Bábony     15
00

 óra  

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Az úr színe előtt járok, * az élők földjén. 

 

 

 

 

 

A Boldogságos Szűzanya Fia életét kezdettől fogva kísérte. A 

kereszt alatt is ott találjuk Őt. Fájdalma határtalan, de az igent, 

amelyet az angyalnak kimondott, újra és újra kimondta. A 

Fájdalmas Anya fájdalmán átszűrődik a feltámadás fénye, hogy 

minden fájdalmunk enyhülést találhasson a szenvedő Jézusnál, és 

az Ő fájdalmas édesanyjánál. Simeon megjövendölte Mária 

szenvedését, a hét Tőrszúrást. A művészek ábrázolásain gyakori a 

szenvedő Anya ábrázolása, igen gyakran az ölében a halott Fiával 

szerepel (Pieta). Az Egyház megemlékezik Mária életének, a 

Vértanúk Királynéjának többi szenvedéséről is: Isten Anyjának 

szenvedéseit már a liturgikus ünnep elrendelése előtt is tisztelték.  

1233-ban hét firenzei alapító: a szerviták rendjét (Mária 

szolgáinak rendje) alapította. Feladatul tűzték ki a Fájdalmas 

Anya tiszteletének ápolását és terjesztését.1304-ben XI. Benedek 

pápa jóváhagyta a rendet. 1888-ban XIII. Leó pápa a "hét alapítót" 

szentté avatta és ezt az ünnepet február 11-re tette. 1423. Kölni 

zsinat elrendelte ennek az ünnepnek a beiktatását, a húsvét utáni 

3. vasárnapra. XIII. Benedek pápa az ünnepet péntekre tette, a 

huszita képrombolás kiengesztelésére. 1814 után VII. Piusz pápa a 

napoleoni fogságból való szabadulása emlékére szeptember 

harmadik vasárnapjára helyezte át. Most szeptember 15-én 

ünnepeljük. 

Mária szívét hét tőr járta át: 

Jézus körülmetélése; Menekülés Egyiptomba; A 12 éves Jézus 

keresése; Találkozás a keresztet hordozó Jézussal; Megfeszítése; 

Levétel a keresztről; Sírba tétel. 

Ima a Fájdalmas Anyához:  
Üdvözölt légy Mária, fájdalommal teljes. A keresztre feszített 

Jézus van teveled. Méltó, hogy együtt szenvedjünk veled, az 

asszonyok közül. És méltó, hogy együtt szenvedjünk a te 

méhednek gyümölcsével, Jézussal. Asszonyunk Szűz Mária, a 

keresztre feszített Jézus Anyja, érdemelj ki könnyeket nekünk, 

Fiad megfeszítőinek, most és halálunk óráján! Ámen. 

Szeptember 13-án, vasárnap adományainkat a tabi, lullai és a  

torvaji templom felújítására adjuk. 

Szent István kora óta kötelezettségeink között szerepel, hogy az 

egyházat anyagi hozzájárulásainkkal is egyházi adó címén 

támogassuk. Az esztendő fele eltelt, akiknek anyagi lehetőségük 

engedi, azokat kérem, hogy ezen kötelességüknek tegyenek 

eleget. 

Hirdetem, hogy Püspök atya engedélyével szeptembertől sem 

hétfőn, sem kedden nem tartózkodom itthon. Budapesten a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Intézetében a 

doktori iskola hallgatója leszek. Szeretettel kérem, hordozzanak 

imáikban! TEMETÉSEKET EZÉRT (HÉTFŐ-KEDD 

KIVÉTELÉVEL) A HÉT MÁSODIK FELÉBEN 

VÁLLALOK! Nagyon rendkívüli esetben Lajos atya 

megtalálható! 

Megérkeztek a 2016. évi naptárak és a kalendárium. 

Megvásárolhatók a plébániatemplomban az újságos polcnál, a 

fíliákban pedig a sekrestyében. Kalendárium 500 Ft, 

forgathatós naptár 250 Ft, gyereknaptár 200 Ft, egylapos 

falinaptár 50 Ft. 

          Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Hétfő (szeptember 14.): Szent Kereszt felmagasztalásának 

ünnepe 

Kedd (szeptember 15.): A fájdalmas Szűzanya emléknapja 

Szerda (szeptember 16.): Szent Kornél és Szent Ciprián püspök  

és vértanúk emléknapja 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

Immár hagyományosan, az idén is részt vett az Egyházközség a 

katolikus iskolával karöltve a Szüreti Fesztiválon. Szombaton 

reggel egy kis csapat nekiállt, sátrat rendezni főzni, lelkes szakács 

néninkkel, Kiss Józsefné Ibolyával az élen. Hamarosan rotyogott 

is a sok finom étel az üstben és a fazekakban. Közben kelt az első 

adag fánk, ami oly kapós volt (no meg nagyon finom), hogy 

háromszor kellett dagasztani, és így is pillanatok alatt elkapkodták 

az éhes és hálás fesztiválozók. Jutott ott mindenkinek egy – egy 

adag finom étek, aki meglátogatta a sátrunkat. Hamarosan az 

üstből és a fazekakból is elfogyott, amit erre a napra készítettünk. 

A zsűrinek is nagyon ízlett, ami a fazekakban megfőtt, mert ebben 

az évben is első hellyel jutalmazta a szépen kitálalt fogásokat. 

Napközben nem csak a főzéssel akadt dolgunk, hála a 

szervezésnek, egy hintó is rendelkezésünkre állt, ami szépen 

feldíszítve a felvonuláson is részt vett. Ott helyet foglalt Gergő 

atya mellett a világi elnök és az iskola igazgatónője, hitünk szerint 

ezzel is szebbé téve az eseményt. Ezután kezdődött csak el igazán 

a jövés-menés. Sokan ellátogattak hozzánk a sátorba, ki azért, 

hogy egyen egy jót, de sokan jöttek azért is, hogy leüljenek és 

beszélgessenek egyet. Közben persze jutott idő arra is, hogy a 

programokat meghallgassuk, megnézzük. Este a bálon még jót 

táncolhattunk is. Jövőre is szeretnénk ezen az eseményen részt 

venni. Újra felállítjuk a sátrat, és akkor is főni fog valami finom 

étel az üstben és a fazekakban. Már most hívunk és várunk 

mindenkit egy tányér meleg ételre és egy kis beszélgetésre. 
          Szervezők 

A Fájdalmas Szűzanya ünnepe 

Szüreti Fesztivál 

 


