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Tabi Öröm-Hírmondó 

tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám:  06- 30/785-1060  -  MEGVÁLTOZOTT! 

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: 

Október 9., hétfő:18
00

 Tab   –  Október 10., kedd: 18
00

 Tab 

Október 11., szerda: 8
00

 Tab -  Október 12., csüt.:18
00

 Tab  

Október 13., péntek:  18
00

 Tab – Október 14., szombat.: 7
00

 Tab 

Október 15., vasárnap: 

Sérsekszőlős: 8
00

 - Zala: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00

 
 

Október 16., hétfő: 18
00

 Tab  -  Október 17., kedd: 18
00

 Tab 

Október 18., szerda: 8
00

 Tab – Október 19 ., csütörtök: 18
00

 Tab 

Október 20., péntek: 18
00

 Tab – Október 21., szombat: 7
00

 Tab 

Október 22 ., vasárnap: 

Lulla: 8
00

 - Torvaj: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért! 

kilenc évszázados töretlen hagyományt szentesített, amikor  1896-

ban külön ünnepet engedélyezett október második vasárnapjára. 

Ezt Szent X. Piusz helyezte október 8-ra. 1980. október 8-án 

Szent II. János Pál pápa kápolnát szentelt a Magyarok 

Nagyasszonya tiszteletére a Szent Péter-bazilika altemplomában. 

A Patrona Hungariae sajátos ikonográfiája a napba öltözött 

asszony ábrázolásából bontakozott ki: a Szűzanya fejére a 

tizenkét csillagú korona helyett a magyar Szent Korona került, a 

karján ülő kis Jézus kezébe az országalma, Mária másik kezébe 

pedig az ország jogara. 

Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket 

számtalan jótéteménnyel halmoztad el. Szent István, első 

királyunk rendeléséből Nagyasszonyunknak és pártfogónknak 

tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt 

örökké örvendezzünk a mennyben! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a 

te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön örökké. Ámen . 

        forrás: Magyar Kurír, internet 

Szerda (október 11.):  Szent XXIII. János pápa  

    emléknapja 

Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt (hétfő, 

kedd, csütörtök, péntek és vasárnap) 17
30

 órától rózsafüzért 

imádkozunk. 

Az egyházmegyei bátai zarándoklat október 28-án, 

szombaton lesz, amelyre autóbusz indítunk. Az útiköltség 2500 

Ft/fő, amelyet a jelentkezéssel együtt kell befizetni a 

sekrestyében vagy a plébánián. Az indulás 7
00

 órakor lesz a 

Galéria előtti parkolóból, és kb. 19
00

 órára érkezünk vissza. 

Kényelmes cipő és ruházat javasolt, mert a járművektől 500-800 

métert kell gyalogolni a Klastrom-dombra. A nehezen járóknak 

kisbuszokkal segítenek. Az ünnepélyes püspöki szentmise 11
00

 

órakor kezdődik. 

Megvásárolhatók a 2018. évi naptárak és a kalendárium, a 

plébániatemplomban az újságos polcnál, a fíliákban pedig a 

sekrestyében. Kalendárium 500 Ft, forgathatós naptár 300 Ft, 

gyereknaptár 250 Ft, egylapos falinaptár 50 Ft. 

November 1-jén, szerdán sírkőszentelést végzek 13
00

 órakor a 

tabi temetőben. Aki szenteltetni szeretne, kérem, jelezze a 

sekrestyében vagy a plébánián. Találkozó a ravatalozónál 

lesz! 

        Sifter Gergő plébános 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta koronáját és 

országát. Felajánlása óta a Magyarok Nagyasszonyaként is 

tiszteljük a Szűzanyát. A külön ünnepet XIII. Leó pápa 

engedélyezte népünk számára. Az országfelajánlás 1038-ban 

történt, Nagyboldogasszony ünnepén. A Hartvik püspöktől 

származó legendában így olvashatunk erről:  

„Végre Isten irgalmából, a százszoros jutalom díjára érdemesen, 

láz vette le lábáról [a királyt], s mikor már nem volt kétséges 

halálának hamari napja, előszólította a püspököket és palotájának 

Krisztus nevét dicsőítő nagyjait; először megtárgyalta velük, 

hogy kit választanak helyette királynak. Majd atyailag intette 

őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, amelyet elnyertek; hogy az 

igazságot szeressék, az égi szeretet láncait kedveljék, gyakorolják 

a szeretetet, az alázatossággal törődjenek, de mindenekelőtt a 

kereszténység zsenge ültetvényén csőszködjenek. E szavak után 

kezét és szemét a csillagokra emelve így kiáltott fel: 

- Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső 

könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az 

országot a néppel s az urakkal a te oltalmadra bízom; nékik 

utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom- (Vö. 

Zsolt 31,6)” 

A Szűzanya és a magyar nép közötti kapcsolatot az István király 

halálát követő belső villongások sem tudták elhomályosítani. 

Magyarok Nagyasszonya tisztelete Szent László király 

uralkodása idején új virágzásba borult. Később a tatárokkal és a 

törökökkel szemben is Jézus és Mária nevét kiáltva harcoltak a 

magyarok. I. Lipót a török alóli fölszabadulás emlékére, hálája 

jeléül megismételte az ország fölajánlását Máriának a 17. század 

végén. Vaszary Kolos bíboros, prímás kérésére a Szentszék is 

elismerte a Mária-tisztelet nemzeti jellegét: XIII. Leó mintegy 

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya 

Hirdetések 

 

Egy néger kisfiú nézte a léggömbárust a vásárban. Az árus jó 

üzletember lévén eloldozott egy piros lufit, amely felszállt a 

magasba, és egy sereg reménybeli fiatal vásárlót vonzott oda. 

Aztán felengedett egy kéket, majd egy sárgát és végül egy 

fehéret is. Egymás után felszálltak a magasba, mígnem 

eltűntek a szem elől. A kis négerfiú egy darabig álldogált egy 

fekete léggömb előtt, majd megkérdezte: 

– Uram, ha elengedné a feketét is, az is felszállna olyan 

magasra, mint a többi? 

A léggömbárus megértően mosolygott rá. Eloldotta a fekete 

lufi zsinegét, és miközben az felszállt a magasba, így szólt: 

– Kisfiam, nem a színe, hanem ami belül van, az emeli a 

magasba. 

     forrás: internet 

Ami belül van…. 

 


