
  

IV. évf. 44. szám                   2015. november 1.  

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: : Hétfőn és kedden szünetel (tanulmányi szünet) 

             Temetést nem vállalunk hétfőn és kedden. 

              csütörtök: 16
00

 - 17
30

 óráig. 

                           szombat:    9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

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    15
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  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat Uram. 

 

 

 

 

 

 

Immár hagyományosan az idei évben is megrendezzük az 

adventi vásárt. A vásár bevételét jótékony célra fordítjuk. Célunk, 

hogy a nyáron minél több gyermek pihenését segítsük plébániai 

táborunkban. Az ott árult portékákat saját kezűleg készítjük. Ezért 

kéréssel fordulunk Önökhöz, ha kedvet éreznek, vagy támogatni 

szeretnék ezt a kezdeményezést, segítsenek. Olyan saját kezűleg 

készített dísztárgyat, apróságot (képeslap, apró játék, 

gyöngyékszer, kopogtató, asztali dísz, karácsonyfadísz, 

könyvjelző, karácsonyi finomság stb.) várunk, amelyet a vásáron 

árusíthatunk. Kérjük, hogy ezeket a tárgyakat juttassák el hozzánk. 

Akinek kedve van a szervezésben és a lebonyolításban segíteni, 

örömmel fogadjuk, és jelentkezhet nálunk. Gyűjtés és jelentkezés 

helye: Katolikus Iskolában Tóthné Margónál, vagy Hajduné Kocza 

Veránál a Bútorboltban. A fíliákat is kérjük, ahogy az elmúlt 

években is, készítsenek ajándékokat, és őket is várjuk nagy 

szeretettel. 

          Sifter Gergő plébános  

 

Hétfő (november 2.):      Halottak napja 

Szerda (november 4.):      Borromeo Szent Károly püspök 

     emléknapja  

Csütörtök (november 5.):      Szent Imre herceg ünnepe 

Ünnepek, emléknapok 

 

 
November 1-jén első vasárnap van. A bábonyi kápolnában a 

szentmise 15
00 

órakor kezdődik. A plébániatemplomban 17
00

 

órakor a szentségimádás elmarad, szentmise lesz 18
00

 órakor.  

November 1-jén, vasárnap 16
00

 órakor a tabi temetőben a 

keresztnél ökumenikus áhítat lesz. 

November 2-a Halottak napja. Akik 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. Ezen a 

napon csak 18
00

 órakor lesz szentmise. 

November 6-án elsőpéntek, délelőtt a betegek látogatását és 

gyóntatását végzem, majd 17
30

 órától gyónási alkalmat 

biztosítunk, 18
00

 órakor pedig szentmise lesz. 

November 14-én Szent Gellért Római Katolikus Iskola szülői 

munkaközössége bált rendez az iskola éttermében. Sok 

szeretettel hívnak és várnak minden kedves egyházközségünkben 

élőt egy kellemes estére. Vacsorás jegy: 2200Ft, belépőjegy: 

1000Ft és a támogatói jegy ára: 500Ft, amelyek 

megvásárolhatók a sekrestyében november 1-jétől. 

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

Keresztény Élet újságokat előfizetni, szíveskedjenek jelezni a 

sekrestyében vagy a plébánián november végéig. Újság 

előfizetést a jövő évre – mint idén is – csak a teljes díj 

befizetésével áll módunkban elfogadni. Az éves díjakról 

hamarosan tájékoztatom a Testvéreket. 

November 7-én, szombaton a megyeri templomban a szentmise 

már 15
00

 órakor kezdődik. 

November 8-án, vasárnap a lullai a torvaji és a tabi templom 

felújítására adjuk adományainkat! 

                     Sifter Gergő plébános 

Adventre készülődés 

 

 

Hirdetések 

 

 

Több száz éves hagyományok kötődnek halottak napjához. 

Ilyenkor felkeressük a temetőket, és hozzátartozóink, ismerőseink 

sírjánál gyertyát gyújtunk. Mindenki gyertyát gyújt, keresztény, 

„félkeresztény” és ateista egyaránt. De miért e hagyomány? Lehet, 

hogy sokan nem tudják (bár így cselekednek ők is), a gyertya a 

feltámadás reményébe vetett hitünk jelképe, ezért égnek a 

temetőben is. Amint Jézus feltámadása „fellobbant” az emberek 

között, úgy lobban fel a sötétséget (elmúlást) áttörve a gyertya 

lángjának fénye is. Amint ezek a gyertyák fényt adnak az est 

sötétjének temetőjében, úgy adja fényét életünknek a 

feltámadásban való hitünk. Ennek fénye vezet minket életünk 

botladozó útján, ez ad fényt a kereső, jóra törekvő ember 

lépteinek. „Világosságot, utat mutató fény vagy nékünk, feltámadt 

Krisztus!” A gyertya, a láng nem csupán fényt ad, hanem meleget 

is. Hideg novemberi estén melegségére vágyunk, maga mellé 

vonz minket. Ilyen melegséget sugároz Isten szeretete is felénk. 

Magához vonz, átjárja egész létünket. „Boldogok, akik az ő 

fényének melegséget keresik.” Halottak napja erről az 

elfojthatatlan reményről szól, az el nem oltható Örök Szeretetről. 

Hagyományként él a sírok virágokkal borítása. A virág is 

keresztény hagyomány. Kopár föld, vagy sírkő és a színes életet 

sugárzó virág. Micsoda ellentét! Hogyan kerül viruló virág a 

sírra? A virágmagot a földbe vetik, hogy onnan kikelve szirmai 

tündököljenek. Az ember élete során mint a mag fejlődik, és az 

örök életet magában hordozza. Elvetik, és új életet, virágzó 

szirmokat a mennyek országában hoz, ahol láthatóvá válik igaz 

szépsége, értéke. A virág az Örök Élet és az egymás iránti 

szeretetünk jelképe. A sírokon elhelyezünk örökzöld ágakat és 

koszorúkat. De miért? A fenyőág az, amely nyári melegben és téli 

fagyban egyaránt élni képes. Az ember hozzá hasonló. Földi 

jelenlétében és halála után is élni képes. A Jóisten ajándéka a mi 

örökzöld életünk. Nem győzheti le se forróság, se fagy, se élet, se 

halál. Az Életet nem veszíti el.  
             forrás: internet, Szolgáló újság  

Halottak napja 

 


