
    VI. évf. 32. szám                2017.augusztus 13.  

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

 órától 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise- és szertartásrend: 

Augusztus 14., hétfő:18
00

 Tab  -  Augusztus 15., kedd: 18
00

 Tab 

Augusztus 16., szerda: 7
00

 Tab -  Augusztus 17 ., csüt.:18
00

 Tab  

Augusztus 18., péntek: 18
00

 Tab 

Augusztus 19., szom.: 7
00

 Tab  -  Megyer, új református 

templom: 16
00

 – Kenyérszentelés – Ökumenikus Istentisztelet 

Augusztus 20., vasárnap: 

Lulla: 8
00

 Kenyérszentelés - Torvaj: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00

  

Augusztus 21., hétfő: 18
00

 Tab  -  Augusztus 22, kedd: 18
00

 Tab 

Augusztus 23., szerda: 7
00

 Tab  -  Augusztus 24 ., csüt.: 18
00

 Tab 

Augusztus 25., péntek: 18
00

 Tab  - Augusztus 26., szom: 7
00

 Tab 

Augusztus 27., vasárnap: 

Lulla: 8
00

 - Megyer: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00 

 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nekünk! 

 

A zalai templom külső felújítására pályázatot nyertünk, de 

még 1 millió Ft hiányzik, amely összegre gyűjtést hirdetek. A 

zalai templomban minden szentmise perselypénze ezt a célt 

szolgálja, aki nagyobb összegű adományt szeretne a templom 

felújítására felajánlani, megteheti a szentmisék előtt és után a 

sekrestyében és a plébánián. Jó szándékú adományaikat a Jó 

Isten fizesse vissza százszorosan! A gyűjtés eredményéről 

folyamatosan beszámolok. Még 700 ezer Ft hiányzik. 

Augusztus 14-én, hétfőn az előző évekhez hasonlóan 

virrasztást tartunk Tabon a templomban, hazánkért! 20
00

 

órakor Szentségkitétel, éjfélkor pedig szentségi áldással 

Szentségeltétel. Szeretettel hívom és várom a testvéreket, nem 

csak a Rózsafüzér társulat tagjait. Hiszen van miért és ki(k)ért 

imádkoznunk. 

Az Egyházközség szervezésében a gyalogos zarándoklat 

Andocsra 2017. augusztus 15-én, kedden 4
45

-kor indul a 

templomkertből. A szentmise főcelebránsa, amely délelőtt 11
00

 

órakor kezdődik, Sifter Gergely tabi plébános atya lesz. 

Augusztus 15-én Szűz Mária mennybevételének főünnepe lesz, 

ismert nevén Nagyboldogasszony napja. PARANCSOLT 

ÜNNEP, A SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL BŰN 

TERHE ALATT KÖTELEZŐ! Egyetlen olyan parancsolt 

ünnepünk, amely nem munkaszüneti napra esik. Most kell 

megmutatnunk, mennyire vagyunk katolikusok. Intézzük úgy 

dolgainkat, hogy a munka mellett is családunk minden tagja 

részt tudjon venni szentmisén, ami itt Tabon 18
00

 órakor 

kezdődik. Augusztus 19-én, szombaton 16
00 

órakor 

Ökumenikus Istentisztelet keretében a megyeri (új) 

református templomban kenyérszentelési hálaadó 

Istentisztelet lesz. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket. 

Augusztus 20-án, vasárnap államalapító Szent István királyunk 

ünnepe van. Lullán 8
00

 órai kezdettel tartjuk a szentmisét 

kenyérszenteléssel. Torvajon a búcsú a szentmise keretében 

9
30

 órai kezdettel lesz. Tabon, az ünnepség után 11
00

 órakor 

kezdődik az ünnepi szentmise a város főterén (jó idő esetén), 

amelynek végén a testvéregyházak képviselőivel együtt 

megáldjuk az új kenyeret. A plébániatemplomban 18
00

 

órakor is lesz szentmise. Szeretettel hívom és várom a 

Testvéreket e szép ünnepre.  

Az esztendő fele eltelt, ha módunkban áll, az egyházi adó 

befizetésével tegyünk eleget egyházi kötelezettségünknek. 

          Sifter Gergő plébános 

Ossz szeretetet, bárhová mész: Legfőképpen a saját házadban… 

ügyelj rá, hogy mindenki jobb érzésekkel és boldogabban távozzék 

tőled, mint ahogyan jött. 

Légy Isten jóságának élő kifejeződése; jóság ragyogjon a 

szemeidben, a mosolyodban, meleg, üdvözlő szavaidban. 

                Teréz anya 

Ossz szeretetet! 

A Boldogságos Szűz Mária mennybevitele főünnep a Mária-

ünnepek között. Szűzanya halálának időpontját teljes 

biztonsággal nem lehet meghatározni. Feltételezhető, hogy Jézus 

Krisztus halálának évében vagy nem sokkal azután halt meg. 

Egyes számítások szerint Jézus 30-ban halt meg, amikor Mária 

körülbelül 54 éves lehetett. 

Az ősegyházig visszanyúló hagyomány szerint a Megváltó 

édesanyjának nem kellett a sírban várnia Jézus világ végi 

eljöveteléig, hanem halála után Isten föltámasztotta, és magához 

emelte a mennyei dicsőségbe. Ezt a népi vallásosságban is 

évszázadokon át öröklődő nézetet XII. Pius pápa 

Munificentissimus Deus kezdetű bullájában dogmai rangra 

emelte: 1950. november 1-jén hirdette ki hittételként, hogy a 

Boldogságos Szűz Mária földi életpályája befejezése után 

testével és lelkével együtt felvétetett a mennyei dicsőségbe. 

A krónikák szerint Szent István király e napon ajánlotta 

Magyarországot Szűz Mária oltalmába – ezért nevezzük őt 

Magyarország égi pártfogójának, vagyis Patrona Hungariae-nak. 

Szent István 1038-ban Nagyboldogasszony napján hunyt el. 

Nagyboldogasszony Szűz Máriának a magyarok által használt 

neve. A krónikák Szent Gellért érdemének tulajdonítják, hogy 

Jézus anyja magyar földön a Boldogasszony nevet kapta: a 

velencei származású püspök fehérvári beszédében nevezte 

Boldogasszonynak Máriát. Az Érdy-kódex szerint „Gellért 

tanácsának intéséből akkoron kele föl, hogy az Szüz Máriát ez 

Magyarországban Bódogasszonynak, avagy ez világnak 

Nagyasszonyának hívnák. Szent István király es ez szegény 

országot Bódogasszony országának nevezé.” Mivel a keresztény 

hagyományban Szűz Mária születését is megünneplik, így annak 

az ünnepnek a neve Kisboldogasszony lett, míg a Boldogságos 

Szűz mennybevétele a Nagyboldogasszony ünnepe elnevezést 

kapta. 2003 óta a Szeplőtelen Fogantatás december 8-án ünnepelt 

napja mellett Nagyboldogasszony a második kötelező Mária-

ünnep. Magyarországon Szent István óta parancsolt ünnep. 

(1948-ig munkaszüneti nap volt.)                       forrás: internet 

Hétfő (augusztus 14.): Szent Maximilián Kolbe áldozópap 

   és vértanú emléknapja 

Kedd (augusztus 15.): Szűz Mária Mennybevétele 

   Nagyboldogaszony főünnepe 

Szombat (augusztus 19.): Szent Bernát apát és egyháztanító 

   emléknapja 

Ünnepek, emléknapok 

 

 
Hirdetések 

 

Nagyboldogasszony napja 

 


