
 

   V. évf. 43. szám                   2016. október 30.  

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    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  

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

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

November 1-jén, kedden sírkőszentelést végzek 13
00

 órától a 

tabi temetőben. Aki szenteltetni szeretne, kérem, jelezze a 

sekrestyében vagy a plébánián. Találkozó a ravatalozónál lesz! 

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. 

November 1-jén, kedden Mindenszentek főünnepe, parancsolt 

ünnep. SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL BŰN TERHE 

ALATT KÖTELEZŐ! Szentmisék lesznek a 

plébániatemplomban 11
00

 és 18
00

 órakor. A délelőtti és az esti 

szentmise végén is megtartjuk a megemlékezést elhunyt 

szeretetteinkért. Megkondulnak a harangok újra az idén 

elhunytakért. 

November 2-án, szerdán Halottak napja, szentmise lesz a 

plébániatemplomban 8
00

 órakor. 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.  

November 4-én elsőpéntek, délelőtt a betegeket látogatását és 

gyóntatását végzem, majd 17
30

 órától gyónási alkalmat 

biztosítunk, 18
00

 órakor pedig szentmise lesz. 

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. Olyan kéréssel fordulunk Önökhöz, ha kedvet 

éreznek, vagy támogatni szeretnék ezt a kezdeményezést, 

kérjük, segítsenek. Olyan saját kezűleg készített dísztárgyat, 

apróságot (képeslap, apró játék, gyöngy ékszer, kopogtató, 

asztali dísz, karácsonyfadísz, könyvjelző stb.) szeretnénk 

kérni, melyet a vásáron árusíthatunk. Kérjük, hogy ezeket a 

tárgyakat juttassák el hozzánk. Gyűjtés helye: a katolikus 

iskolában Tóthné Margónál, és Hajduné Kocza Veránál a 

Bútorboltban. A fíliákat is kérjük, ahogy az elmúlt évben is, 

készítsenek ajándékokat, és őket is várjuk nagy szeretettel.  

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. 

2017. évi naptárak és a kalendárium kapható. 

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. 

November 5-én, szombaton a megyeri templomban a szentmise 

15
00

 órakor kezdődik. 

        Sifter Gergő plébános 

 

Kedd (november 1.): Mindenszentek főünnepe 

Szerda (november 2.): Halottak napja 

Péntek (november 4.): Borromeo Szent Károly püspök  

   emléknapja  

Szombat (november 5.): Szent Imre herceg ünnepe 

Mindenszentek és a halottak napja a halottakra való emlékezés 

ünnepe. Mindenszentek napja azoknak a szenteknek az ünnepe, 

akikről a naptár név szerint nem emlékezik meg. A 9. század óta 

kötelező ünnep. A katolikus egyház tanítása szerint ezen a napon 

az élő és az elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak. A 20. 

században a halottak napja előestéje, vigíliája lett.  

Azt a hetet, amelybe a halottak napja esik, halottak hetének 

nevezik. E napon ma is szokás a halottak emlékezetére a sírok 

megtisztítása, feldíszítése és gyertyák gyújtása. A néphit szerint 

ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért sokfelé szokás, hogy 

számukra is megterítenek, kenyeret, sót, vizet tesznek az asztalra. 

Ahány halottja van a családnak, annyi gyertyát gyújtanak otthon. 

Az Ipoly menti falvakban, aki nem tud temetőbe menni, otthon 

gyújt gyertyát. A szegedi tájon mindönszentök kalácsa, 

kóduskalács néven üres kalácsot sütöttek, amit a temető 

kapujában várakozó koldusoknak adtak, hogy ők is 

megemlékezzenek a család halottairól.  

Mindenszentekhez gazdasági hagyományok is fűződnek. Csépán 

ilyenkor szorultak be az állatok - a gulya, a csürhe, a ménes és a 

csorda. 

Halottak napján megvendégelik a szegényeket és a koldusokat. 

Ipolyhídvégen halottak napján a közeli rokonság együtt 

fogyasztotta el az ebédet, majd kimentek a temetőbe és gyertyát 

gyújtottak az elhunytak tiszteletére. 

Ezen a napon tiltották a munkát, nehogy megzavarják a holtak 

nyugalmát. Tiltották a mosást, mert attól féltek, hogy akkor a 

hazajáró halott vízben állna. Nem meszeltek, mert a férgek 

ellepnék a házat. Szlavóniában nem végeztek semmilyen 

földmunkát, nehogy kelésesek legyenek. 

          forrás: sulinet 

Hirdetések 

 

 

Ünnepek és emléknapok 

 

 

Mindenszentek, Halottak napja 

 

 


