
Az anyák napja világszerte ünnepelt nap, amelyen az anyaságról 

emlékezünk meg. A különböző országokban más és más napokon 

ünneplik, a legtöbb országban ez az ünnep májusra, ezen belül a 

legtöbb helyen május második vasárnapjára esik. Magyarországon 

május első vasárnapján ünnepeljük az édesanyákat. 

Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba 

nyúlik vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának, 

az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére. A 

történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az 

anyákat is felköszöntötték. Angliában az 1600-as években az 

ünnep keresztény vallási színezetet is kapott. Akkoriban a 

húsvétot követő negyedik vasárnapon, az anyák vasárnapján 

tartották az édesanyák ünnepét. A családjuktól messze dolgozó 

szolgálók szabadnapot kaptak, hogy hazamehessenek, és a napot 

édesanyjukkal tölthessék. A látogatás előtt külön erre a napra 

ajándékként elkészítették az anyák süteményét. 

Az Egyesült Államokban először 1872-ben, Bostonban 

ünnepelték meg az anyák napját. 1907-ben a philadelphiai Anna 

M. Jarvis próbálta az anyák napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. 

Az ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki, elhunyt 

édesanyja emlékére. Rengeteg időt és energiát szánt arra, hogy az 

ünnepet előbb állami, majd nemzetközi ismertségűvé tegye. Jarvis 

a célját 1914-ben érte el, amikor Woodrow Wilson amerikai elnök 

a napot hivatalos ünneppé nyilvánította. Az ünnepet „felkarolták” 

a virágkereskedők, üdvözlőlap-gyártók, cukorka- és ajándék-

kereskedők, akik Európában is propagálni kezdték az Amerikában 

elterjedt ünnepet, amelynek hatására az gyorsan népszerűvé vált a 

kontinensen is. 

Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár 

felesége hozta Amerikából, és a legelső anyák napi ünnepséget a 

májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva 1925. 

március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában 

munkásgyerekeknek tartották. A gondolatot a Magyar Ifjúsági 

Vöröskereszt vezetői karolták fel, és megtették az előkészületeket 

az anyák napja országos bevezetésére. 1928-ban már miniszteri 

rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák 

napját. 

  forrás: internet 
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Hivatali órák:   csütörtök.: 1600 - 1730 óráig 

                            szombat:     900 - 1000 óráig.    

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

Május 9., vasárnap:  

800 Torvaj – 930 Megyer - Tab: 1100   

Május 16., vasárnap: 

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100  

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 

Anyák napja története 

 

Egyházközségünk pályázatot nyert a templom külső felújítására, 

amelynek nagyon örülünk! Elmaradhatatlan a torony 

zsalugátereinek cseréje, amelyet az elnyert összeg nem 

tartalmaz. A 6 db zsalugáter cseréjére gyűjtést hirdetek az 

Egyházközségben, a bekerülési költsége milliós nagyságrendű. 

Május 10-12-ig Esztergomban Papi konferencián vesz részt az 

Egyházmegye teljes papsága a Megyéspüspök vezetésével. E 

három napban semmiféle liturgia nem lesz Egyházközségünkben. 

Amíg a járványügyi helyzet nem enyhül, mindannyiunk 

valamint a rám bízott hívek érdekében a hétköznapi és a 

vasárnap esti szentmisék szünetelnek.  

Az emberszeretet parancsa és az egymásért érzett felelősség 

ösztönözzön mindannyiunkat a fertőzések megelőzésére tett 

intézkedések szigorú betartására!  

      Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Hirdetés 

 

 

 

 

Pákolitz István: Anyámnak 

Hogyha virág lennék, 

ölelnék jó illattal; 

Hogyha madár lennék, 

dicsérnélek zengő dallal; 

hogyha mennybolt lennék, 

aranynappal, ezüstholddal, 

beragyognám életedet csillagokkal. 

Virág vagyok: ékes 

piros szirmú, gyönge rózsaág; 

madár vagyok: fényes 

dalt fütyülő csöpp rigócskád; 

eged is: szépséges 

aranynappal, ezüstholddal, 

beragyogom életedet csillagokkal. 

      Szeretettel köszöntjük az édesanyákat! 

Utazás közben az anyát nagyon zavarta, hogy a gyermeke 

folyton izeg-mozog. 

-Most már ülj nyugodtan! – mondta neki. 

De a gyerek mintha nem hallotta volna, és továbbra is folyton 

fel-felugrált az ülésre, hogy kinézzen az ablakon. 

Az anya dühös lett, lefogta a gyereket és odakényszerített maga 

mellé.  

A gyerek ránézett és büszkén mondta: -Kívülről úgy látszik, 

hogy ülök, de belül még mindig állok! 

Mert az, ami belül van, sokkal többet számít, mint ami kívül. 

A nagypapa lehajol az ötéves unokájához és jóéjt puszit ad 

neki. A gyerek azonnal megdörzsöli az arcát. – Miért csinálod 

ezt drágám? – kérdezi a mamája. – Amikor valaki puszit ad 

neked, azt nem kell letörölni! – Mama – mondja a gyerek -, 

nem letöröltem, hanem beljebb töröltem! 

Bruno Ferrero 

Le vagy be, kívül - belül 

 


