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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 
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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 14., hétfő 18
00

 Tab – Október. 15., kedd 18
00

Tab 

Október 16., szerda 8
00

 Tab – Október 17, csütörtök. 18
00

 Tab 

Október 18., péntek.: 18
00

 Tab – Október 19., szombat. 7
00

 Tab  

Október 20.,vasárnap: 

8
00

: Lulla – 9
30

 Torvaj - 11
00

 és 18
00

: Tab 

Október 21., hétfő 18
00

 Tab – Október 22., kedd 18
00

Tab 

Október 23., szerda 8
00

 Tab – Október 24, csütörtök. 18
00

 Tab 

Október 25., péntek.: 18
00

 Tab – Október 26., szombat. 7
00

 Tab  

Október 27.,vasárnap: 

8
00

: Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - 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 

Október 20-án, vasárnap országos gyűjtés lesz a missziók 

javára, így adjuk majd adományainkat. 

Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt hétfőn, 

kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap 17
30

 órától 

rózsafüzért imádkozunk. 

Hálásan köszönöm mindazok munkáját, akik a terménybetakarító 

hálaadás előkészítésében és lebonyolításában segítettek. 

Köszönöm mindenkinek, akik terményeket, süteményt és 

finomságokat hoztak! 

2020. évi naptárak és a kalendárium már 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. 

November 1-jén, pénteken sírkőszentelést végzek 9
30

 órától a 

tabi temetőben. Aki szenteltetni szeretne, kérem, jelezze a 

sekrestyében vagy a plébánián. Találkozó a ravatalozónál lesz.  

     Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Emberé a munka, Istené az áldás 

Hazánkban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

rendelkezése alapján október első vasárnapján rendezik a 

terménybetakarítási hálaadó ünnepségeket. Templomunkban is 

megtartottuk ezt a liturgiát. Október 6-án mi is hálát adtunk a jó 

termésért. 

Ősz elején szinte már minden elszínesedett és beérett 

kertjeinkben. Mindenütt találkozunk gyümölcsökkel, 

zöldségekkel, sokszor fel sem tűnik pazar gazdagságuk; ízükkel, 

zamatukkal és illatukkal elkényeztetnek bennünket. A munka és a 

föld gyümölcse beérett; illő volt hálát adni mindazért, amit 

Istentől kaptunk. 

Ezekben a hetekben sok templomban is megtalálhatjuk a föld 

termését és az emberi munka gyümölcsét az oltár körül. 

Ezzel az ünnepi liturgiával Isten népe a szimbolikus ajándékokkal 

hálát ad, vagyis köszönetet mond a Gondviselőnek, hogy a 

teremtés rendjén és az emberi munkán keresztül táplálja az életet. 

A plébániatemplomunkban néhány ügyes kezű segítő állított össze 

az oltár elé egy, a föld terméséből jelképes felajánlási asztalt, 

dekorációt, amelyet helybéli kiskertekből, földekről szüreteltek le 

a termelők. Díszes, sokféle és sokszínű zöldséggel és 

gyümölcsökkel gazdag kosarakat, üvegbe zárt kincseket, 

süteményeket raktak az oltár elé, melyek megáldására a vasárnap 

délelőtti szentmisében került sor. Az idén ezt a sok kincset két 

„angyal” őrizte a lullaiak jóvoltából. 

A termések sokszínűsége, az ősz szép színei jelzik számunkra 

Istenünk szeretetének gazdagságát és túlcsorduló jóságát. Erre kell 

válaszolnunk minden nap Krisztust követő, nagylelkű életünkkel. 

Gergő atya arról is beszélt, hogy milyen fontos az a munka, amely 

a földbe hullott magtól egészen a betakarításig kíséri végig a 

fejlődést.  

A szentmise után a hívek többsége még maradt a templomkertben, 

amikor is egy kis beszélgetés mellett megkínálták egymást a 

gyümölcsökből, a terményekből készült sütikből, itókákból. 

     

Hirdetés 

Terménybetakarítási hálaadó szentmise 

 
Lívia édesapja vallásos, jó ember volt, aki mindennap elimádkozta 

a szentolvasó egy tizedét. Egyik délután együtt mentek a 

főtemplomba rózsafüzéres litániára. Útközben apus megmutatta 

kisleányának fekete szemű régi rózsafüzérjét. 

"A világháborúban, Doberdó poklában, az olasz front 

legrettenetesebb helyén is velem volt. Meg is mentette az 

életemet. 

A fedezékben sokan voltunk. Néhányan aludtak. Mások 

kártyáztak, vagy levelet írtak haza. Egy-két ember istenkáromló 

beszédre fakadt. Ezt nem bírtam tovább hallgatni. Elhatároztam, 

hogy elmondom a fájdalmas olvasót, hogy kiengeszteljem Jézus 

szenvedő szívét. Zsebembe nyúltam. A rózsafüzér nem volt sehol. 

Otthagytam a fedezéket, és kicsúsztam a drótakadály elé, ahol 

néhány órával előbb őrségen állottam. Bizonyosan ott csúszott ki 

a zsebemből az én drága olvasóm. Csakugyan, meg is találtam a 

földön. 

Ebben a pillanatban rettenetes dördülés rázkódtatta meg a talajt. 

Iszonyodva láttam, hogy a mi fedezékünkből láng csap ki, és 

minden romokban hever. 

Az ellenséges gránát éppen oda csapott le! Bajtársaim 

valamennyien meghaltak, egyetlen egy sem maradt életben. 

Engem Szűz Mária mentett meg a haláltól." 

Lívia meghatva hallgatta apukája szép elbeszélését, és 

megfogadta, hogy ő is naponta el fogja imádkozni a rózsafüzér 

egy tizedét. 

Rudnyánszky Miklós: “Jézusom örömöm” c. havi folyóiratból 

1937 

        forrás: internet 

A doberdói rózsafüzér 


