
    VI. évf. 36. szám                2017.szeptember 10.  

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

 órától 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise- és szertartásrend: 

Szeptember 11., hétfő:18
00

 Tab – Szept. 12., kedd: 18
00

 Tab 

Szept. 13., szerda: 8
00

 Tab -  Szeptember 14., csüt.:18
00

 Tab  

Szept. 15., péntek:  18
00

 Tab - Szept. 16., szombat.: 7
00

 Tab 

Szeptember 17., vasárnap: 

Zala: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00

  -  Sérsekszőlős:14
00 

Szept. 18., hétfő: 18
00

 Tab  -  Szeptember 19, kedd: 18
00

 Tab 

Szept. 20., szerda: 8
00

 Tab - Szeptember 21 ., csüt.: 18
00

 Tab 

Szept. 22., péntek: 18
00

 Tab - Szeptember 23., szom: 7
00

 Tab 

Szeptember 24 ., vasárnap: 

Lulla: 8
00

 - Torvaj: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Bár hallgatnátok ma Isten szavára: * „Népem, ne légy kemény szívű.” 

 

A szeptember 16-i tabi Szüreti mulatságon a plébánia sátránál 

mindenkit szívesen várunk egy kis kóstolóra. 

Szeptember 17-én, vasárnap 14
00

 órától tartjuk a 

sérsekszőlősiek fogadalmi szentmiséjét a Szent Kereszt 

felmagasztalása ünnepéhez kötődően a hegyi keresztnél. 

Amennyiben az idő nem engedi, akkor a plébániatemplomban 

lesz a mise. 

Varga László megyéspüspök egyházmegyei zarándoklatot 

hirdetett 2017. október 28-án, szombaton a Szekszárdhoz 

közeli Bátára, ahol Magyarország Szent Vér kegyhelye 

található. Erre az egyházmegyei alkalomra buszt szervezünk. A 

jelentkezési határidő viszonylag rövid, minden plébániának 

szeptember 24-ig jelezni kell a létszámot a zarándokok 

névsorával együtt. Jelentkezni a sekrestyében és a plébánia 

elérhetőségein lehet! 

Püspök atya megszervezte a Jó pásztor imaközösséget. 

Kérem, hogy akik tagjai szeretnének lenni, és imádkoznának 

nap mint nap a papi és szerzetesi hivatásokért a megadott 

imádság felajánlásával, jelentkezzenek a sekrestyében! A 

pontos létszámot szeptember 20-ig kell elküldeni a Püspökségre. 

A tagoknak az év folyamán lelkinapot is szerveznek. 

A Tabi Evangélikus Egyházközség a testvér egyházakkal 

együtt, szeptember 23-án, szombaton Családi Napot szervez. 

A programokat hamarosan olvashatják plakátokon és az 

interneten. Ekkor főzőversenyre is várjuk családok, baráti 

társaságok jelentkezését! Aki részt venne benne, feliratkozhat 

a saját egyházközsége lelkipásztoránál. 

Az esztendő fele eltelt, ha módunkban áll, az egyházi adó 

befizetésével tegyünk eleget egyházi kötelezettségünknek. 

         Sifter Gergő plébános 

Ma ünnepeljük, hogy közénk születtél és emlékezünk, hogy mily 

dicső törzsről fakadsz, s úgy jössz világra, mint a fény. Teáltalad 

mi, földiek, így lettünk egyben égiek, nemes békére békülünk, bár 

nem fogjuk fel titkodat. Magasztalják a századok a háromságos 

Ég Urát, ki ily nagy névre méltatott: Egyházunk boldog Anyja 

vagy! 

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján egyházunk Szűz 

Mária születésnapját ünnepli. A jeruzsálemi hagyomány a 

Betheszda fürdő mellett tisztelte Mária születésének helyét. Az 5. 

század elején Szent Anna tiszteletére templomot építettek itt, 

melynek felszentelési évfordulóján, szeptember 8-án emlékeztek 

meg Mária születéséről. A nyugati egyházba valószínűleg I. 

Sergius pápa vezette be az ünnepet a 7. század végén, majd IV. 

Ince pápa a 13. században nyolcadot csatolt hozzá, mely 1955-ig 

élt. Kisboldogasszony ünnepe országszerte kedvelt búcsújárónap.  

Kedd  (szeptember 12.): Szűz Mária szent nevének 

   emléknapja 

Szerda (szeptember 13.): Aranyszájú Szent János püspök és 

   egyháztanító emléknapja 

Csütörtök (szept. 14.):      Szent Kereszt felmagasztalásának 

   ünnepe 

Péntek (szeptember 15.): A fájdalmas Szűzanya emléknapja 

Szombat (szeptember 16.): Szent Kornél és Szent Ciprián 

   püspök és vértanúk emléknapja 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

Hirdetések 

 

A Stella puerpera Solis (’hajnali szép csillag’) tiszteletére szokás 

volt szeptember 8. hajnalán a napfelkeltét a szabadban várni, 

csatlakozni az angyalokhoz, akik ilyenkor Mária születésén 

örvendeznek a mennyben. Azt tartották, hogy akinek „érdeme 

van rá”, meglátja a kelő napban Szűz Máriát. A népi 

megfigyelések szerint a fecskék Kisasszonykor indulnak útnak. 

Mária Isten áldott földje, amelyből üdvösségünk virága és 

gyümölcse sarjadt. Ebből a szimbolikából nőtt az a 19–20. század 

fordulóján még élő Balaton-vidéki és göcseji szokás, hogy a 

vetőmagot az ünnepre virradó éjszaka, illetve kora hajnalban 

kitették a harmatra, hogy ne üszkösödjék meg. A nép nyelvén a 

két nagy Mária-ünnep (augusztus 15. és szeptember 8.) közti 

időszak neve a kétasszonyköze. 

„Ma, szeptember 8-án tartjuk a Boldogságos Szűz Mária 

születésének liturgikus ünnepét, aki az egész világ megváltásának 

hajnala és reménye. Ez a Mária-ünnep mélyen gyökerezik a 

hívők szívében és áhítatában (...), mert tudatában vannak annak, 

hogy az ő születésével vették kezdetüket Isten tervében azok az 

üdvözítő események, amelyek aztán oly szoros kapcsolatot 

teremtettek Mária és az ő Fia között. Örvendezzünk tehát, ahogy 

megemlékezünk Megváltónk Anyjáról. Ahogy Damjáni Szent 

Péter mondotta: „Valóban, ha Salamon és vele együtt egész Izrael 

népe a templom felszentelését oly bőséges és fényűző áldozattal 

ünnepelte meg, milyen és mennyi örömöt hoz majd Szűz Mária 

születése a keresztényeknek? Mert az ő méhébe, mint a 

legszentebb templomba, szállt le Isten a saját személyében, hogy 

emberi alakot nyerjen, és látható formában lakozzék kegyesen az 

emberek között. A gyermek Máriának ajánljuk hát ma alázatos 

imádságunkat a világért és az Egyházért.”  

                  Szent II. János Pál pápa 

Kérünk, Istenünk, add meg nekünk, házad népének mennyei 

kegyelmed ajándékát, hogy akik számára a Boldogságos Szűz 

istenanyaságában felvirradt az üdvösség hajnala, azokat békével 

áldja meg az ő születésének ünnepe. A mi Urunk, Jézus Krisztus, 

a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 

egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.   

     forrás: internet 

Kisboldogasszony 

 


