
 

   V. évf. 41. szám                   2016. október 16.  

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: Segítségünk az Úr nevében van, * aki mennynek és földnek alkotója.  

Október 23-án, vasárnap országos gyűjtés lesz a missziók 

javára, így adjuk majd perselyadományainkat. 

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!  

Kaphatók 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 

Hétfő (október 17.): Antióchiai Szent Ignác püspök és  

   vértanú emléknapja 

Kedd (október 18.): Szent Lukács evangélista ünnepe 

Lukács, a szeretett orvos, Pál kísérője, aki mindennek utána járt, és 

így írta meg evangéliumát és az Apostolok cselekedeteit. 

Megtapasztalta, amit mi is megtapasztalhatunk, hogy az Úr erőt önt 

belénk. Bátran járhatunk az Ő útján. 

Az orvosok védőszentje, de a festők is védőszentjüknek tisztelik, 

mert a Szűzanyáról a legszebben, szinte képszerűen beszél. 

gyönyörűséggel pergették az áhítat gyöngyfüzérét. Ők voltak 

azok, akik a szent hagyományok szerint, először ismételték 

százszor és százszor napjaik bűnbánatos magányosságában a 

Boldogságos Szűz imádságát, és hogy elvonják lelküket a földi 

külsőségektől, és ne kelljen az imádság számolásával bajlódniuk, 

apró kövekből füzért fontak, hogy ujjaik szinte öntudatlanul 

pergessenek le egy-egy szemet, maguk pedig egészen 

elmerülhessenek az imádság földöntúli édességében. 

Emlékezzünk Monte Cassinóra, ahol a keresztény buzgóság 

először lángolt fel a hanyatló pogány világ régi szentélyének 

helyén. Monte Cassino szerzetesei bizonyosan ismerték már a 

szent rózsafüzért. Ezek a jámbor bencések nemcsak imádságban 

töltötték napjaikat, hanem kemény munkában is. Voltak, akik 

építettek, voltak, akik a kerteket és a földeket művelték, voltak, 

akik ruhákat szőttek testük befödésére és az istentiszteletek 

fényének emelésére, voltak, akik a templomokat ékesítették és 

voltak, akik cellájuk csöndes magányosságában szent könyveket 

másoltak és festegettek az áhítat és a művészet rajongásával. Egy 

ilyen Monte Cassinó-i festett kéziratban, amely egészen 

bizonyosan a IX. század elejéről származik, egy szépen festett 

betűn látjuk az első szent rózsafüzért. Ez az igénytelen rajz olyan 

a kezünkben, mint az aranykulcs, megnyitja a messzi századok 

kapuját és megmutatja, hogy nemcsak ebben a IX.században, 

hanem már előbb is ismeretes volt a szerzetesek körében a szent 

rózsafüzér-ájtatosság.  

A XI. századból ránk maradt egy festmény, amely Szent Efrém 

temetését ábrázolja. A szent holttestét szerzetesek kísérik, 

akiknek kezében vagy övében ott csillognak a szent olvasók. A 

vatikáni keresztény múzeumban sajátságos alakú szent olvasót 

őriznek: nagygyűrűt, amelyen ötven kis gyűrű sorakozik egymás 

mellett. Ez az eredeti és egyetlen szent olvasó a X. századból 

való. 

Hirdetések 

 

 

Ünnepek és emléknapok 

 

 

Úgy sorakoznak benne egymás mellett az Ave Mariák tizedei, 

mint illatos és friss virágágyak, amelyekben a Boldogságos Szűz 

életének titkos értelmű virágai pompáznak. Örvendetes, 

világosságos, fájdalmas és dicsőséges titkok váltakoznak eben a 

csodálatos kertben. Elzárt kert, titkok kertje, Mária titkos értelmű 

rózsáinak királyi kertje ez a szent rózsafüzér. 

Mikor tanulta az emberiség ezt az ájtatosságot? Mikor adta Mária 

hűséges gyermekeinek ezt a csodálatos fegyvert, ezt a 

varázsvesszőt, amely az Ő rózsáinak rejtelmes édességébe vezette 

a kiszáradt és szomjazó emberszíveket, és amely egyetlen 

lendülésével mennyei kapukat nyitogat minden szomjas lélek 

előtt?  

Mint a Boldogságos Szűz legtöbb hagyományának, a szentolvasó-

ájtatosságnak sincs a legrégibb időkben hiteles története. Valamint 

nem írják fel az első rózsák történetét, nem jegyzik fel komoly 

történetírók a tavaszi virágzások kezdetét, valamint senki sem 

foglalta írásba az első édesen égbeszárnyaló madárdalt, úgy nem 

jegyezte fel senki sem, ki lépett be elsőnek a Mária-rózsák titkos 

kertjébe, ki pergette először áhítatos kézzel az imádságok 

gyöngyszemeit, ki font először drágakőkoszorút az Ave Mariák 

gyöngyeiből, a mennyek titkosértelmű Rózsájának homloka köré. 

Itt is csak a hagyományok beszélnek, régi legendák és imádságos 

könyvek és csak találgatásokra vagyunk utalva, mikor a 

szentolvasó eredetét nyomozzuk. 

De szebb ez így, jobb ez így. Úgy kell gondolnunk, hogy ennek az 

ájtatosságnak nincs kezdete, hogy ott virágzott már Egyiptom 

sivatagaiban és rózsákkal fonta körül a remeték szegényes 

kunyhóit, vezeklő magányosságát. Míg körülöttük a sivatag elemi 

erői tomboltak, számumok zúgtak és gyilkos napsugarak izzottak, 

addig Istennek és a Szent Szűznek ezek az első szolgái mennyei 

Rózsák füzére 


