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Tabi Öröm-Hírmondó 
A 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 

Hivatali órák: csütörtök: 16 - 17
30

 

                         szombat:     9 – 10 

Keresztelés:     szombat:  10 óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő:          Tab   18 óra 

Kedd:          Tab    18 óra 

Szerda:        Tab     8 óra 

Csütörtök:   Tab    18 óra 

Péntek:        Tab    18 óra 

Szombat:     Tab      7 óra 

                     Bábony vagy Megyer        15 óra 

Vasárnap:   Lulla vagy Sérsekszőlős:     8 óra 

                     Tab:                                ½ 10 óra és 18 óra 

                     Torvaj vagy Zala:               11 óra 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében. 

Imacsoport: Tab – 2013. november 5., kedd, 18
30

 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab 

8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808 

www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Az elmúlt vasárnap a missziók javára gyűjtöttünk, az 

összegyűlt 35 ezer Ft-ot továbbítottuk a Püspökségre. Isten fizesse 

meg jó szándékú adományaikat. 

Október a Rózsafüzér hónapja. A plébániatemplomban az 

esti szentmisék (hétfő, kedd, csütörtök) előtt fél órával fél 6-tól 

rózsafüzért imádkozunk. A közös imádságra szeretettel hívom 

és várom a testvéreket. 

A fíliákban a rózsafüzért közösen végezzék el pap nélkül. 

Jövő héten kedden Lullán, csütörtökön pedig Torvajon este 5 órai 

kezdettel. Kedden a fájdalmas, csütörtökön pedig a világosság 

rózsafüzér titkait imádkozzuk. 

Pénteken Mindenszentek főünnepe, amely az idei évtől 

parancsolt ünnep. SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL BŰN 

TERHE ALATT KÖTELEZŐ! Szentmisék lesznek a 

plébániatemplomban, délelőtt 9.30-kor és este 18 órakor. A 

délelőtti szentmise végén tartjuk a megemlékezést elhunyt 

szeretetteinkért. Megkondulnak a harangok újra az idén 

elhunytakért. Gyónási alkalmat is biztosítunk, az ünnepi liturgiák 

előtt fél órával.  

Szombat Halottak napja, a szentmise a szokott módon 

reggel 7 órakor kezdődik. Szentmise lesz még Megyeren 

délután 15 órakor. 

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább 

lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-8-ig 

mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, 

imádság a pápa szándékára.  

Akik Halottak napján meglátogatnak egy templomot vagy 

kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A 

látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell 

elimádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy a következő 

vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is. 

Elsőpéntekes betegek látogatását és gyóntatását a 

következő pénteken, november 8-án végzem, ahogy azt az 

elmúlt hónapban megbeszéltük. 

  Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

Hétfő (október 28.): Szent Simon és Szent Júdás Tádé 

apostolok ünnepe 

Péntek (november 1.): Mindenszentek parancsolt ünnep 

Mindenszentek azoknak az üdvözülteknek a közös ünnepe, akiket 

nem avattak szentté, illetve akik nem kaptak külön napot a 

naptárban. A mindenszentek napja a halottak napjának vigíliája, 

azaz ünnepi előestéje. Mindenszentek ünnepe örömünnep. A 

szenteket ünnepeljük, akik eljutottak életük, és minden emberi élet 

végső céljára, az örök boldogságra, Isten örök Országába. Mert 

ezek a szentek is az Egyház tagjai. Megkérdeztek egyszer egy 

gyermeket, hogy mit jelent neki, kik a szentek? Így felelt: - A 

szentek olyanok, mint a színes ablaküveg. A különböző színek 

más fényben játszanak, s a szentek is más-más színt tükröznek 

vissza Istenből. - Ismeretlen szentjeink is mindannyian más-más 

színben jelenítették meg Istent a világnak 

abban a szögletében, ahol éltek. Mindenszentek napján hálát 

adunk azokért az emberekért, akik az évszázadok során a 

különböző egyházakban úgy élték életüket, hogy Jézus Krisztus 

tanításáról és lelkiségéről tettek tanúságot.  

Szombat (november 2.): Halottak napja 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 

Teljes búcsút nyerhet a tisztítótűzben szenvedőkért az a hívő, aki 

halottak napján valamely templomot vagy nyilvános kápolnát 

buzgón meglátogat. A templomlátogatás alkalmával egy 

Miatyánkot és a Hiszekegyet is el kell mondani a Szentatya 

szándékára. A búcsú elnyerhető az említett napon, vagy az 

Ordinárius engedélyével az előző vagy a következő vasárnapon, 

vagy Mindenszentek ünnepén.  

1. Mi a teljes búcsú? A bűnbánat, illetve a gyónás visszavezet a 

kegyelem állapotába, az isteni életbe. De a bűn "nyomai", a 

kialakult rossz szokások megmaradnak bennünk (lelkünkben, 

pszichénkben, reflexeinkben); ezért van szükségünk 

megtisztulásra, vezeklésre, illetve ezért jutnak emberek az 

ideigtartó büntetésre, a "tisztítótűzbe". A teljes búcsú az 

"ideigtartó" büntetéstől, vagyis (ha most meghalnánk) a 

tisztítótűztől szabadít meg minket, illetve a tisztítótűzben 

szenvedőket a mennybe juttatja. A teljes búcsút így felajánlhatjuk 

a tisztítótűzben szenvedő lelkekért vagy önmagunkért. 

2. Mik a teljes búcsú elnyerésének feltételei? 

       a) Minden esetben alap-feltétel: természetesen a búcsú 

elnyerésének vágya és 

       1. a szentáldozás aznap; szentgyónás (bizonyos időn belül); 

       2. a szív megtérése: vagyis hogy Isten első helyre kerüljön 

életünkben, s mentesek legyünk még a bocsánatos bűnökhöz 

           (bármilyen hibához) való szándékos ragaszkodástól is; 

       b) November 1-jén déltől kezdődően 8 napon át minden nap 

teljes búcsú nyerhető a halottak javára. 

           Ehhez a fentiek mellett, még szükséges: 

       3. valamelyik temető felkeresése, és ott imádkozni a "pápa 

szándékára", hogy ezzel is megéljük az Egyházzal való 

egységünket, és imádkozzuk a következőket: 

           egy Hiszekegy, egy Miatyánk, egy Üdvözlégy! . 

forrás: internet 

Zsoltár: A szegény felkiáltott az Istenhez, * és Isten meghallgatta őt. 

Halottak napi búcsú – 1. rész 


