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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 

Hálásan köszönöm meg mindazok segítségét, akik a templom 

körüli munkálatokban a keddi napon részt vettek.. 

November 3-án a lullai és a torvaji templomaink 

felújítására adjuk adományainkat, amelyet a Jó Isten fizessen 

vissza minden jó szándékú adakozónak. 

Előre hirdetem, hogy november 10-én, vasárnap a 

sérsekszőlősi, a zalai és a tabi templom felújítására 

adakozunk. 

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább 

lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-8-ig 

mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, 

imádság a pápa szándékára.  

Elsőpéntekes betegek látogatását és gyóntatását pénteken, 

november 8-án végzem, ahogy azt az elmúlt hónapban 

megbeszéltük. 

Szeretettel közlöm a Kedves Testvérekkel, akik az idei évben 

még nem rendezték az egyházi hozzájárulásukat, ezt 

megtehetik a szentmisék előtt és után a sekrestyében, illetve a 

plébánián hivatali időben. 

November 23-án, szombaton építésének és felszentelésének 

30. évfordulóját ünnepli a lullai Szent Erzsébet templom. Ezen 

alkalomból Dr. Perger Gyula egyháztörténész, püspöki 

referens mutat be ünnepi szentmisét délután 14 órakor, majd 

megáldja a templom melletti Szent Erzsébet szobrot és a templom 

új zászlóit. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket az 

egyházközségünk területéről. 

Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, illetve 

Keresztény Élet újságokat előfizetni, szíveskedjenek jelezni 

nálam november végéig. Újság előfizetést a jövő évre csak a 

teljes összeg (éves díj) befizetésével áll módunkban elfogadni. 

Az éves díjakról a következő vasárnap tájékoztatom a 

Testvéreket. 

      Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 
Hétfő (november 4.): Borromeo Szent Károly 

Kedd (november 5.): Szent Imre herceg ünnepe 

Szombat (november 9.): A Lateráni Bazilika felszentelésének  

   ünnepe 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 

3. A tisztítótűzben szenvedő lelkekért miért lehet búcsút 

felajánlani? A tisztítótűzben szenvedő lelkek magukon már nem 

tudnak segíteni, de a kegyelem állapotában vannak. A búcsú által 

megnyilvánul irántuk is az Egyház szeretete. 

4. Miért nem nyerhető búcsú földön élő felebarátaink részére? 

Földön élő embertársainkért imádkozhatunk, de búcsút nem 

nyerhetünk számukra. Aki szeretne búcsúban részesülni, annak - 

amíg a földön él - magának is van módja búcsú nyerésére. 

5. Mit tehet másokért az, aki valami ok miatt nem áldozhat 

(nem gyónhat)? Aki nem áldozhat, az nem nyerhet teljes búcsút. 

De ha Isten szeretetében él, ő is "kiegészítheti testében, ami 

hiányzik Krisztus szenvedéséből" (Kol 1,24), és hozzájárulhat 

embertársai, illetve az Egyház kegyelmi életének növekedéséhez. 

- Tehát számára is különösen kegyelemszerzőek mindazok a 

gyakorlatok, amelyeket az Egyház a búcsú feltételeként ajánl; 

hiszen ezek által ő is az egész Egyház közös imájához csatlakozik 

6. Mi a pápa szándéka? A pápa szándékai az Egyház nagy 

szándékai, ez havonta változik. 

7. Hányszor lehet teljes búcsút nyerni? Minden nap, naponta 

legfeljebb egyszer. 

8. Miért nevezzük "búcsúnak" ezt az ajándékot? Eredeti neve 

"elengedés" (latinul: indulgentia) volt. Ez azt fejezte ki, hogy Isten 

az Egyház által elengedi az ideigtartó büntetést. A magyar 

"búcsú" kifejezés arra utal, hogy az ember búcsút vesz a rá váró 

büntetéstől, Jézusnak az Egyház révén közvetített kegyelme által. 

9. Milyen gyümölcsei vannak, ha élünk a búcsúnyerés 

lehetőségével? ·Mivel törekszünk arra, hogy a legkisebb bűn 

szándéka se maradjon bennünk, lélekben megújulunk. 

·Segítünk a szenvedő lelkeknek, hogy a mennybe jussanak. 

·Kapcsolatba kerülünk a túlvilággal (a szenvedő és a megdicsőült 

Egyházzal): a tisztítótűzben szenvedőkkel (akikért imádkozunk), 

és a mennyben levőkkel is, hiszen oda kerülnek azok, akikért a 

búcsút felajánlottuk. A megdicsőült lelkeknek pedig kérhetjük 

közbenjárását. Ezáltal megéljük az örömöt, hogy 

bekapcsolódhatunk Krisztus megváltó művébe (Kol 1,24), hogy 

segíthetünk egymásnak; hogy élők és holtak együtt tartozunk 

Krisztus titokzatos Testébe. 

·Elmélyül a kapcsolatunk a földön élő (küzdő) Egyházzal: hiszen 

az Egyház közvetítésével lehetünk részesei a búcsúnyerés 

kegyelmének. Magunk erejéből erre sose volnánk képesek. Tehát 

hálával s az Egyházzal együtt érezve imádkozunk a pápa 

szándékára. 

·Bensőségesebb kapcsolatba kerülünk Jézussal: hiszen ő minden 

kegyelem és búcsú forrása - a kegyelmeket az Egyház is csak 

általa kaphatja. 

·Feltámad bennünk a vágy, hogy ha ma ilyen értelmesen és 

hasznosan is élhettünk, akkor mindig értelmesen és Jézusnak 

adottan éljünk. 

  Forrás: internet 

Zsoltár: Istenem és királyom, magasztallak téged, * szent nevedet áldom örökkön-örökké. 

Halottak napi búcsú – 2. rész 


