
 

 

       VII. évf. 40. szám                 2018. Október 7. 

Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Életünk minden napját, * Isten áldása kísérje. 

Október 7. elsővasárnap, szentségimádást tartunk 17
00

 órától a 

plébániatemplomban Magyarország, egyházmegyénk, 

egyházközségünk lelki megújulásáért. Szeretettel hívom és 

várom a Testvéreket! 

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

kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap) 17
30

 órától 

rózsafüzért imádkozunk.  

Október 8-án, hétfőn Magyarok Nagyasszonyának főünnepén 

8
00

 és 18
00

 órai kezdettel is lesznek szentmisék a 

plébániatemplomban. 

2019. évi naptárak és a kalendárium kapható. 

Megvásárolhatók a plébániatemplomban az újságos polcnál, a 

fíliákban pedig a sekrestyében.  Kalendárium 500 Ft, 

forgathatós naptár 300 Ft, gyereknaptár 250 Ft, egylapos 

falinaptár 50 Ft. 

            Sifter Gergő plébános 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: :  06- 30/785-1060  

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.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise- és szertartásrend: 

Október 8., hétfő:8
00

 és 18
00

 Tab – Október 9., kedd 18
00 

Tab 

Október 10., szerda 8
00 

Tab – Október 11., csüt. 18
00

 Tab 

Október 12., péntek 18
00

 Tab – Október 13., szombat. 7
00

 Tab  

Október 14., vasárnap: 

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00

 és 18
00

  

Október 15., hétfő: 18
00

 Tab – Október 16., kedd 18
00 

Tab 

Október 17., szerda 8
00 

Tab – Október 18., csüt. 18
00

 Tab 

Október 19., péntek 18
00

 Tab – Október 20., szombat. 7
00

 Tab  

Október 21., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Megyer - Tab: 11
00

 és 18
00

  

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

-Templomainkban a szentmisék után 

-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.) 

-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra: 11743112-20002059-00000000. A közlemény 

rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az 

adott évet. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hétfő (október 8):     Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, 

                                Magyarország Főpátronájának főünnepe 

Október a rózsafüzér hónapja egyházunkban, október 7. 

Rózsafüzér Királynője (Regina Rosarii), az „Olvasós 

Boldogasszony” emléknapja: hálaünnep Mária közbenjárásáért, 

Isten segítségéért. 

A rózsafüzér a 15. században nyerte el mai formáját, imádkozását 

a domonkosok népszerűsítették. 

A törökök feletti Lepantónál aratott győzelem (1571. október 7.) 

után Szent V. Piusz pápa, aki domonkos szerzetes volt, az ég 

iránti hálából az évfordulóra elrendelte a Győzelmes 

Miasszonyunk ünnepét (Festum B. M. V. de victoria), és a loretói 

litániába bevezette a „keresztények segítsége” megszólítást. A 

diadalt az egész keresztény világ a rózsafüzér imádkozásának és a 

Szűzanya segítségének tulajdonította. Maga a pápa is a 

rózsafüzért imádkozta az ütközet ideje alatt, s közben látomása 

volt a győzelemről. 

Az ünneplést XIII. Gergely pápa terjesztette ki, kezdetben csak 

azon templomok számára, mégpedig október első vasárnapján, 

amelyek rendelkeztek rózsafüzér-oltárral. Majd 1716-ban, a 

szintén a törökök felett aratott péterváradi győzelem után XI. 

Kelemen kiterjesztette az egész egyházra, Szent X. Piusz pedig 

1913-ban visszahelyezte október 7-re. A Rózsafüzér Királynője 

nevet Szent XXIII. János pápa adta az emléknapnak 1960-ban. 

„Az Egyház a rózsafüzérnek mindig különös hatékonyságot 

tulajdonított, ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, 

folyamatosan mondott rózsafüzérre bízta. Olyan pillanatokban, 

amikor az egész kereszténység került veszedelembe, a rózsafüzér 

erejének tulajdonították a megmenekülést, és utána úgy 

köszöntötték a Rózsafüzér Királynőjét mint a szabadulás 

kieszközlőjét. Szívesen bízom ma ennek az imádságnak 

hatékonyságára a világ békéjét és a családokat.” 

(Részlet II. János Pál pápa Rosarium Virginis Mariae 

kezdetű apostoli leveléből) 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

A hagyomány szerint a rózsafüzér neve onnan ered, hogy az első 

rózsafüzéreket Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból 

készítette: „koszorút font” a Szűzanya számára. 

„Mi is a rózsafüzér? Az evangélium esszenciája. Újra és újra 

Krisztus életének legfontosabb eseményeihez vezet minket. Azt 

mondhatnánk: a rózsafüzéren keresztül belélegezzük Krisztus 

misztériumát. A rózsafüzér a szemlélődés kiváltságos ösvénye, 

nem más, mint Mária útja. Létezik-e, aki jobban ismeri és jobban 

szereti Krisztust Máriánál?” 

(II. János Pál pápa beszédéből, melyet a pompeji Rózsafüzér 

Királynője-szentélyben mondott 2003 októberében) 

Ima: 

Kérünk téged, Úristen, a Boldogságos  

Szűz Mária közbenjárására öntsd  

lelkünkbe szent kegyelmedet,  

hogy akik az angyali üzenet által  

szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak  

megtestesülését megismertük,  

az ő kínszenvedése és keresztje  

által a feltámadás dicsőségébe vitessünk!  

A mi Urunk, Jézus Krisztus,  

a te Fiad által, aki veled él  

és uralkodik a Szentlélekkel egységben,  

Isten mindörökkön örökké. Ámen 

            forrás: Magyar Kurír 

Hirdetések 

 

 

Rózsafüzér Királynője 

 


