
 

 

VIII. évf. 36. szám                    2019. szeptember 8. 

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

Zsoltár: Te lettél, Uram, menedékünk, * nemzedékről nemzedékre. 

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: 

Szeptember 9., hétfő 18
00

 Tab - Szeptember 10., kedd 18
00

Tab 

Szeptember 11., szerda 8
00

 Tab – Szept. 12., csüt. 18
00

 Tab 

Szept. 13., pént.: 18
00

 Tab – Szeptember 14., szom. 7
00

 Tab  

Szeptember 15.,vasárnap: 

9
30

 Zala - 11
00

 és 18
00

: Tab – 13
00

 Sérsekszőlős 

Szeptember 16., hétfő 18
00

 Tab – Szept. 17., kedd 18
00

Tab 

Szeptember 18., szerda 8
00

 Tab – Szept. 19, csüt. 18
00

 Tab 

Szeptember 20., pént.: 18
00

 Tab – Szept. 21., szom. 7
00

 Tab  

Szeptember 22.,vasárnap: 

8
00

: Lulla – 9
30

 Torvaj - 11
00

 és 18
00

: Tab  

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

-Templomainkban a szentmisék után 

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

  Új neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab 

-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra: CIB Bank: 10700749-71203887-51100005  

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Kisasszony napja gyerekkoromban a szép szeptemberi fények 

napja volt, és a körmeneté a szekszárdi Remete-kápolnánál. Ott, 

ahol ilyenkor már érett a szőlő, a szilva, ahol szelíd 

mozdulatokkal bontotta ki gazdag batyuját az ősz. Kisasszony 

vagy más néven Kisboldogasszony napja azonban nem csupán 

őszköszöntő nap, hanem Szűz Mária születésének az ünnepe. Egy 

gyermek születésnapja, aki a legfontosabb gyermeket adta a 

világnak. 

Kisasszony ünnepe: 

Az egyház már a XI. században számon tartotta ezt a napot. 

Szeptember 8-án szentelték fel azt a jeruzsálemi templomot, 

amelynek helyén hajdan a hagyomány szerint Mária megszületett. 

Kisboldogasszony hazai kultusza a reformáció és a hódoltság 

miatt csak a barokk idején bontakozott ki, a XVIII. században 

fejlődött igazán ünneppé. Ekkor alakult ki az ehhez a naphoz 

köthető számos népszokás is. 

Most vasárnap sokfelé indulnak el a búcsújáró hívek, hogy 

köszöntsék a kisded Máriát. Kedves és szép szokás ez. A 

hagyomány szerint ilyenkor Mária szobrát leányok emelik a 

magasba, és viszik a körmenetben. A virrasztó hívek egykor a 

szabadban várták az ünnep hajnalát. Aki érdemes volt rá, az 

megláthatta a felkelő napban Máriát. 

Nagyboldogasszony ideje az aratás záróünnepe, Kisasszony napja 

a vetés előkészületeinek az ideje. E szimbolika szerint Mária Isten 

áldott földje is, amelyből üdvösségünk termése sarjad. Ezért is 

fonódott szeptember 8-a köré is sok, gabonával kapcsolatos 

szokás. Még ma is él a Balaton-vidéki és göcseji hiedelem, amely 

szerint a vetőmagot az ünnepre virradó éjszaka, illetve kora 

hajnalban a harmatra kell tenni, hogy az Úr megszentelje. A búza 

így nem üszkösödik meg, és bőven terem. Más helyeken a 

gabonát Nagyboldogasszony és Kisboldogasszony napja közt, 

vagyis „kétasszonynap között” is kiszellőztetetik. Ez a nap a 

dióverés kezdetét is jelenti. A fecskék pedig Kisasszonykor 

indulnak dél felé. 

       forrás: internet Új Ember 

Csütörtök (szeptember 12.): Szűz Mária szent nevének 

    emléknapja 

Péntek (szeptember 13.):  Aranyszájú Szent János 

        püspök és egyháztanító emléknapja 

Szombat (szeptember 14.):  Szent Kereszt 

    felmagasztalásának ünnep 

Szűzanyám segíts, 

Te adj erőt, hogy tűrni tudjak, 

Ha megbántanak, ne zokogjak. 

Te add meg, hogy eltűrjenek, 

Hogy hibáimmal is szeressenek. 

Te erősítsd meg erőtlenségem, 

Hogy hősként vigyem a keresztem. 

Te légy árvaságom erős támasza, 

Tudom, hogy Te vagy a gyengék gyámola. 

Te őrizd meg gyengülő eszem, 

Hogy életem nagy teher ne legyen. 

Ó, adj azoknak nagy szeretetet, 

Akiknek én adtam életet. 

Legyen szívükben jóság, irgalom, 

Öregségemet értő szánalom. 

Áldd, őrizd őket, édes Jézusom, 

Hogy találkozzunk Nálad egykoron. 

Vezess, erősíts, oltalmazz, 

A végső órámon irgalmazz. 

    forrás: internet 

Kisasszony ünnepe 

 

 

Előre hirdetem, hogy a sérsekszőlősiek fogadalmi szentmiséjét 

Szent Kereszt felmagasztalása ünnepéhez kötődően a hegyi 

keresztnél tartjuk szeptember 15-én, vasárnap 13
00

 órától. 

Amennyiben az idő nem engedi, akkor a templomban ebben az 

időben. 

Az esztendő fele eltelt, ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek 

eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével. 

      

     Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Ünnepek, emléknapok 

Hirdetés 

Ima Szűzanyához 

 

 


