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Zsoltár: Urunk, édes Istenünk, * mennyire jó vagy hozzánk. 

apostolairól. Mária Magdolna neve mindig az első helyen szerepel 

a Jézust kísérő asszonyok között (Lk 8,2; Mk 15,40; 15,47; 16,1; 

Mt 27,56; 27,61; 28,1; Lk 24,10), akik közelről hallgathatták a 

Mester tanítását és a Golgotára is elkísérhették az Urat. Sőt, 

hűségük ezután is töretlen maradt. 

Amikor a szombat elmúlt, „a hét első napján, kora reggel” (Mk 

16,8) kimentek a sírhoz, mégpedig azzal a céllal, hogy a drága 

holttestet bebalzsamozzák. Szent János szerint Mária Magdolna 

volt az első tanúja a feltámadásnak (vö. Jn 20,11–18). Az asszony 

ezután ment, és hírül vitte az apostoloknak: „Láttam az Urat!” 

János evangéliumában Mária Magdolnát, akit kiszabadított a 

gonosz hatalmából, az Úr arra választotta ki, hogy megvigye az 

apostoloknak a feltámadás örömhírét, az apostoloknak, akik még 

mindig nem akarták érteni az Írásokat (Jn 20,9). Ezért kapta 

Magdolna az „apostolok apostola” nevet. 

A hagyomány szerint 74. július 22-én halt meg Efezusban (ma 

Törökország) vagy Saint-Maximin-la-Sainte-Baume-ban 

(Franciaország). Ünnepét a 8-9. században Keleten július 22-én 

ülték, a nyugati egyházban csak a 12. század után terjedt el a 

tisztelete. 

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2016. június 10-én 

dekrétumot tett közzé, mellyel Ferenc pápa kifejezett óhajára 

Szent Mária Magdolna eddigi emléknapját a Római Általános 

Kalendáriumban ünnep, „festum” rangjára emelte. 

Istenünk, a te egyszülött Fiad Mária Magdolnára bízta, hogy 

elsőként ő hirdesse a feltámadás örömhírét. Közbenjárására add, 

hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él, és 

megláthassuk őt dicsőségedben. Aki Veled él és uralkodik a 

Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. 
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Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

Július 20., hétfő 18
00
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Július 22, szerda – NEM LESZ SZENTMISE 

Július 24., péntek 18
00

 Tab – Július 25., szombat 7
00
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Július 26., vasárnap: 

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00 

és 18
00

 

Július 27., hétfő 18
00

 Tab - Július 29., szerda 7
00
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Július 31., péntek 18
00

 Tab – Augusztus 1., szombat 7
00
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Augusztus 2., vasárnap: 

8
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00 

és 18
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 Bábony 

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

- Templomainkban a szentmisék után 

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

- Neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab 

- Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra: CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 A 

közlemény rovatba kérem, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, 

valamint az adott évet. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Az Úr feltámadásának első tanújára, az „apostolok apostolá”-ra, a 

megtérő bűnös nők, az orvosok és gyógyszerészek, a haldoklók, a 

foglyok, a borászok, a fodrászok és a parfümkészítők 

védőszentjére emlékezünk liturgikus ünnepén, július 22-én. 

Mária Magdolna a Genezáreti-tó partján fekvő Magdala városából 

származott. Az evangéliumok nem tudósítanak róla, hogy Mária 

Magdolna hogyan találkozott a Názáreti Jézussal. Csak Lukács 

egy rövid utalásából és Márk egy megjegyzéséből tudjuk, hogy 

Jézus „hét ördögöt” űzött ki belőle. 

A Biblia nyelvében a hét meghatározatlan, de mindenképp nagy 

számra utal, s legtöbbször a teljességet, a totalitást érzékelteti. 

Mária Magdolna tehát egészen „megszállott” volt, mindenestül a 

démonok hatalmában állt, teljesen eluralkodott rajta a gonoszság, 

a sötétség. De Jézus tanítása szerint a gonoszságért és a 

sötétségért nem lehet egyszerűen csak a Sátánt felelőssé tenni: „A 

szívből törnek elő a gonosz gondolatok, a gyilkosság, a 

házasságtörés, a kicsapongás, a lopás, a hamis tanúság, a 

káromlás” (Mt 15,19). Az ember felelősséggel tartozik tetteiért, 

bűneiért. 

Mária Magdolna egészen „kézzelfogható” módon tapasztalhatta, 

hogy Isten megtöri a gonosz hatalmát. Jézus kiszabadította őt a 

gonosz hatalmából, s miután mindenható szavával széttörte a 

bilincset, amivel a gonosz szellem fogva tartotta, meghívta, hogy 

szegődjön a nyomába, kövesse és szolgálja: „Ezután bejárta a 

városokat és falvakat, tanított, és hirdette az Isten országát. Vele 

volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a 

különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén 

Magdalai, akiből hét ördög ment ki, Johanna, Heródes 

intézőjének, Kuzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, 

akik vagyonukból gondoskodtak róla” (Lk 8,1–3). 

Mária Magdolna tehát az asszonyok között volt, akik közvetlenül 

szolgálták az Urat, elkísérhették őt, s gondoskodhattak róla és 

Szent Mária Magdolna 

 

 

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

eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével. 

Ennek összege 5000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a szentmisék 

előtt és után a sekrestyében, a plébánián hivatali időben, 

valamint az CIB Bankban a Plébánia folyószámlájára (név és 

cím megadásával), amely megtalálható az Örömhírmondóban, 

illetve a plébánia honlapján is. 

Előre hirdetem, hogy a zalai templom búcsúját július 26-án, 

vasárnap a 9
30

 órakor kezdődő szentmise keretében 

ünnepeljük. A szokott feltételekkel teljes búcsú nyerhető. (Tiszta 

lélek, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára.) 

Előre hirdetem, hogy július 22-én, szerdán nem lesz szentmise 

a plébániatemplomban.  

A plébániatemplom és kertjének rendbetételére gyűjtést 

hirdetek az egyházközségben. Aki szívesen hozzájárulna a 

felújítás költségeihez - legfőként a templomkert rendezése, lábazat 

festése, korlátok cseréje, korlátok-templomkapuk festése -, hálás 

szívvel köszönöm.  

             Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Hirdetés 

 

 

 

 


