
 

   V. évf. 40. szám                    2016. október 9.  

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

 órakor 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, Kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       8
00

 óra  

Csütörtök:       Tab     18
00 

óra     

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 megmutatta üdvösségét, * a nemzetek színe előtt. 

Hálásan köszönöm mindazok munkáját, akik az elmúlt vasárnapi 

terménybetakarító hálaadás előkészítésében és lebonyolításában 

segítettek! Köszönöm mindenkinek, akik terményeket, 

süteményt, finomságokat hoztak! 

November 1-jén, vasárnap sírkőszentelést végzek 13
00

 órakor a 

tabi temetőben. Aki szenteltetni szeretne, kérem, jelezze a 

sekrestyében vagy a plébánián. Találkozó a ravatalozónál lesz!  

Október a Rózsafüzér hónapja, az esti szentmisék előtt (hétfő, 

kedd, csütörtök, péntek és vasárnap) 17
30

 órától rózsafüzért 

imádkozunk!  

Megérkeztek a 2017. 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 

 Szombat (október 15.): A Jézusról nevezett (Avilai)  

  Szent Teréz szűz és egyháztanító emléknapja 

Egy jámbor szerzetes a XIII. században gyakran és szívesen 

imádkozott el ötven Üdvözlégyet egymás után. 

Egyszer imádságát követően látomásban megjelent Szűz Mária, s 

homlokát ugyanannyi rózsából font füzér díszítette, mint ahány 

Üdvözlégyet a szerzetes elmondott.  

A legenda szerint innen ered a rózsafüzér elnevezés. 

 
„Mentőöv az élet viharában” 

 

Hogyan imádkozzuk a Rózsafüzért? 

 

Gyermeki, egyszerű szívvel. 

 

A rózsafüzér imádság az Evangélium rövid összefoglalója. 

Hirdetések 

 

 

Ünnepek és emléknapok 

 

 

A mai Spanyolország területén található egy régi római 

vízvezeték. Valamikor a Krisztus utáni II. században, abban az 

időben építették, amikor a terület a Római Birodalomhoz tartozott. 

A kőből és téglából épült, több kilométer hosszú, boltíves 

építmény a hegyekből szállította a vizet a városba. A város lakóit 

sok évszázadon keresztül látta el friss vízzel. A XX. században a 

település vezetése felfedezte, hogy nekik milyen nagy kincsük 

van. Azt mondták: "Meg kell őriznünk ezt a régi vízvezetéket az 

utókornak! Nem szabad tovább használnunk, nehogy 

tönkremenjen." Aztán elhatározták, hogy új, modern vízvezetéket 

építenek drága pénzen. Amikor az új csőhálózat elkészült, a régit 

kiiktatták a rendszerből. Néhány év múlva a régi vízvezeték 

teljesen kiszáradt. A nyári forróságban a kiszáradt habarcs 

kipotyogott a kövek és a tégla közül, s az építmény több helyen 

összeomlott. A víz 1800 éven keresztül életben tartotta a 

vezetéket, amikor viszont megszűnt, az építmény teljesen 

tönkrement. Ehhez a vízhez hasonlít életükben a hála. A hála ott 

húzódik az Istennel és az emberekkel való kapcsolatunk mélyén. 

Sokszor nem is vesszük észre jótékony, éltető hatását, de ha 

hiányzik, menthetetlenül összeomlik kapcsolatunk Istennel és 

embertársainkkal. Az igazi hála ugyanis több mint udvariasságból 

mondott egyszerű köszönetnyilvánítás. És több mint egy jól nevelt 

ember köszönete. A hála az az alapvető emberi magatartásunk, 

amellyel az Istennek és az embereknek tartozunk mindazért a 

jóért, amit Tőle, illetve tőlük kapunk. Emberként minden nap 

rácsodálkozunk azokra az ajándékokra, amelyeket Istentől vagy az 

emberektől kapunk, s amelyeket sok esetben nem is tudunk 

viszonozni. A legkevesebb tehát az, hogy legyünk hálásak 

mindenért! Mert a hálátlanság mély sebet üt és igen nagy 

fájdalmat okoz annak, aki a másikért valamilyen jót tesz. - Növeld 

bennünk a hitet! - fordultunk Jézushoz az apostolokkal együtt az 

elmúlt vasárnapon, ma pedig szívünk háláját szeretnénk elé hozni. 

Íme néhány gyakorlatai tanács, hogy sose essünk a hálátlanság  

bűnébe, hanem a hálaadás által erősítsük kapcsolatunkat Istennel 

és az emberekkel: 

1. Hálánkat mindig fejezzük ki szavakkal! Nem elegendő az, ha a 

köszönet szívünk mélyén meghúzódó érzés marad, s arról csak mi  

magunk tudunk. A hála kifejezése nem megalázó. Alázat 

mindenképpen szükséges hozzá, de nem megalázó. 

2. Hálánkat kifejezhetjük szolgálatunkkal is. Gondoljunk csak a 

jerikói vakra, Bartimeusra, aki miután visszanyerte szeme világát, 

Istent magasztalva követte Jézust az úton (vö. Lk 18,43). 

Istenszolgálatunk, hálánk egyik megnyilvánulása a hit, a remény 

és a szeretet isteni adományaiért. 

3.Az adakozás is hálánk egyik megnyilvánulása lehet. Azzal 

mondunk Istennek köszönetet a tőle kapott javakért, hogy 

segítjük, támogatjuk a rászoruló embertársainkat. 

Végezetül, ne feledkezzünk el arról, hogy a szentmise, az 

eucharisztia ünneplése egyéni és közösségi hálaadás Istennek. A 

görög eucharisztia szó ugyanis hálaadást jelent. Fiatalok néha 

csodálkozva kérdezik, hogy tulajdonképpen miért járunk vasárnap 

szentmisére? Többféle választ adhatunk erre a kérdésre, hiszen 

számos okunk van erre. Ezek közül az egyik az, hogy azért 

veszünk részt az istentiszteleten, a hálaadó áldozaton, hogy ezzel 

is kifejezzük hálánkat Istennek, akinek minden jót köszönhetünk. 

            Horváth István Sándor 

Miért rózsa a füzér? 

 

 

A hálás lelkület 


