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Mise- és szertartásrend: 

Október 19., hétfő 18
00

 Tab – Október 21., szerda 8
00 

Tab 

Október 23., péntek 18
00

 Tab – Október 24., szombat 7
00 

Tab 

Október 25., vasárnap:  

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00 

és 18
00

  

Október 26., hétfő 18
00

 Tab – Október 28., szerda 8
00

 Tab 

Október 30., péntek 18
00

 Tab – Október 31., szombat 7
00

 Tab 

November 1., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Zala - Tab: 11
00 

 és 18
00

 – Torvaj 13
00

 

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Október 18-án, vasárnap országos gyűjtés van a missziók 

javára, így adjuk majd adományainkat. 

Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt hétfőn, 

pénteken és vasárnap 17
30

 órától rózsafüzért imádkozunk.  

2021. évi naptárak és a kalendárium kapható. 

Megvásárolhatók a plébániatemplomban az újságos polcnál, a 

fíliákban pedig a sekrestyében. Kalendárium 550 Ft, 

forgathatós naptár 350 Ft, egylapos falinaptár 50 Ft. 

November 1-jén, vasárnap, aki a temetőt ájtatos lélekkel 

látogatja, és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, 

november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: 

gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. 

November 1-jén, vasárnap Mindenszentek főünnepe, 

parancsolt ünnep. SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL BŰN 

TERHE ALATT KÖTELEZŐ! Szentmisék lesznek a 

plébániatemplomban 11
00

 és 18
00

 órakor. A délelőtti és az esti 

szentmise végén is megtartjuk a megemlékezést elhunyt 

szeretetteinkért. Megkondulnak a harangok újra az idén 

elhunytakért. 

November 1-jén, vasárnap tartjuk a bótai falurész búcsúját a 

9
30

 órakor kezdődő szentmise keretében a zalai templomban.  

November 2-án, hétfőn Halottak napja. Szentmise lesz a 

plébániatemplomban 18
00

 órakor. Akik meglátogatnak egy 

templomot vagy kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott 

feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy 

Hiszekegyet kell elimádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző 

vagy a következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén.  

Előre hirdetem, hogy plébániánk szervezésében Családi napot 

tartunk, „Családjaink együtt a közösségben” címmel, 

november 7-én, szombaton 10
00

-15
00

 óráig. Most nem a 

templomkertben, hanem Zalán a falu központjában, a 

játszótéren. Várjuk plébániánk területéről mindazokat, akik 

szívesen velünk töltenének néhány tartalmas órát. 

Főzőverseny, gyerekeknek és felnőtteknek játék, szórakozás, 

zene, egy közös ebéd amelyen mindenkit vendégül látunk, aki 

jelen lesz, majd a nap egy koncerttel fejeződik be. Főzőversenyre 

jelentkezni a plébánia elérhetőségein lehet, valamint az 

iskolában és az óvodában. 

            Sifter Gergő h.esperes-plébános 

A rózsafüzér nagyon kedves imádságom. Csodálatos imádság! 

Csodálatos az egyszerűsége és a mélysége (...). Ugyanis az 

Üdvözlégy Mária szavainak mondása közben elvonulnak lelki 

szemeink előtt Jézus Krisztus életének fő eseményei. […] s eleven 

közösségbe kapcsolnak Jézussal – mondhatnánk – az Ő Anyjának 

szívén keresztül. Ugyanakkor szívünk belefoglalhatja a rózsafüzér 

e tizedeibe mindazt, ami egy személy, a család, a nemzet, az 

Egyház és az emberiség életét alkotja. Az egyéni gondokat, a 

felebarát, s különösen a hozzánk, a szívünkhöz közelebb állók 

gondjait. Így a rózsafüzér egyszerű imádsága adja az emberi élet 

ritmusát.”         Szent II. János Pál pápa 

Hirdetés 

 

 

 

 

Amit az Úr a Próféta által mondott, beteljesedett. A prófécia így 

szólt: »Velünk az Isten!« El merjük-e hinni, vagy csak akkor, 

amikor jól mennek a dolgaink? 

El merjük-e hinni, hogy olyan Istenünk van, aki soha nem hagyott 

el bennünket? Merünk-e hinni Isten minden képzeletet felülmúló 

szeretetében, s ennek a szeretetnek a jelenlétében?” A gonosz 

mindig azt kérdőjelezi meg először, hogy tényleg szeret-e az 

Isten. S ha ez a kérdés belopakodik szívünkbe, akkor gyanúba 

fogjuk Isten szeretetét. Ha szeretne, akkor… – s mindenki tudja 

sorolni a tételeket. 

A gyanú mindig a szeretet krízise. Nem merünk hinni Isten 

irántunk való feltétel nélküli, ingyenes, visszavonhatatlan 

szeretetében. 

Ő ezt kínálja fel mindannyiunk számára sziklaalapként az 

életünkben. Ez az a pont, amely soha nem ingott meg Isten 

részéről; soha nem hagyott el bennünket, nem távolodott el 

tőlünk. Amikor úgy éreztük, hogy Isten elhagyott, akkor csak mi 

mentünk távolabb, mi változtattunk a helyzetünkön, mert nem 

mertünk hinni. Annak hittünk, amit átéltünk, tapasztaltunk, 

gondoltunk vagy mások mondtak. 

Merünk-e hinni egy olyan Istenben, aki velünk van mindig, 

mindennap; aki kijelentette, hogy nélküle semmit sem tehetünk, s 

velünk van a világ végéig? 

Akik mernek hinni Isten irántunk való szeretetében, jelenlétében, 

azok a bajok közepette is hálásak, mert nem az érzéseikből, 

tapasztalataikból indulnak ki, hanem a hitükből. A hitem azt 

mondja, hogy Isten mindig szeret. A hitem azt mondja, hogy Isten 

mindig velem van. 

A krízis akkor következik be kinek-kinek az életében, amikor a 

tudását, tapasztalatát, érzéseit fölébe helyezi Isten szavának. 

Mikor a gonosznak ezt sikerül elindítania, akkor életünk 

sziklaalapja bizonytalanná válik. 

Elkezdünk kapkodni, mindent bebiztosítani, ránk tör a félelem, a 

kétség és a kétségbeesés. Pedig Isten nem változtatott semmit 

szeretetén, melyet nem ingat meg a bűnünk. 

Mária arra hív, hogy legyünk követői a hit zarándokútján. 

Legyünk rendíthetetlenül bátrak a hitben, hogy minden 

körülmények között Isten szavának fényében tekintsünk az 

életünkre. 

A hit bizonyosságával válaszoljuk Isten szeretetére, hogy mi is 

vele akarunk lenni. Bármi történik, csak vele akarjuk átélni, csak 

vele együtt akarjuk végigjárni, s akkor miénk lesz a tapasztalat: 

Istennel minden lehetséges. „Boldogok, akik hisznek mindabban, 

amit az Úr mondott nekik!” 

                Varga László püspök 

forrás: internet, laudetur 

Merek-e hinni Isten feltétel nélküli szeretetében? 


