
Október 3, elsővasárnap. 1700 órától a plébániatemplomban 

szentségimádást tartunk Magyarország, egyházmegyénk, 

egyházközségünk lelki megújulásáért. Szeretettel hívom és 

várom a testvéreket! 

Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt (hétfő, kedd, 

csütörtök, péntek és vasárnap) 1730 órától rózsafüzért 

imádkozunk.  

A sérsekszőlősi templom búcsúját Szent Mihály főangyal 

tiszteletére október 3-án, vasárnap a 930 órakor kezdődő 

szentmise keretében ünnepeljük. 

Október 3-án, vasárnap a 1100 órás szentmise keretében 

termény-betakarítási hálaadó ünnepet tartunk. Szeretettel 

kérem a Testvéreket, hogy hozzanak magukkal olyan 

terményeket, amit szeretnének megáldatni, hálát adni érte. A 

terményeket ünnepi körmenetben helyezzük az Úr Krisztus 

lábai elé. A szentmise után agapét szeretnénk tartani, kérem, 

kínáljuk meg egymást abból, amit hoztak magukkal 

/sütemény-bor- kalács-szörp…/ 

        Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Velem voltál jó Szűzanyám fájdalomban vigasztaltál, átöleltél rám 

hajoltál, éjjel-nappal erőt adtál. Te voltál a menedékem, 

fájdalmamban segítségem. Szent fiadat kérjed szépen, adja vissza 

egészségem. Ó Szűzanyám állj mellettem a kezemet ne engedd el. 

Kétségbe esni ne hagyj, szívembe békességet adj. És ha eljön az 

óra, ha indulok a nagy útra, térden állva leborulva szent nevedet 

magasztalva sóhajtom ki lelkemet. 

Szűz Mária égi anyám, óh hallgasd meg az én imám. Hozzád 

szólok benned bízva, szomorúak nagy vigasza. Sok bánat a földi 

éltem, segítsd nekem elviselnem. Nyújtsd ki mennyből szent 

kezedet, segítsd vinni keresztemet. Kérjed értem Szent fiadat, 

tudom jól, hogy terád hallgat. Hogy majd az ő szent nevében, 

köszönthetlek fönt az égben. Ó hallgasd meg kérésemet, hogy 

dícsérjem szent nevedet és fogadd el az én imám Szűz Mária 

édesanyám.       Amen. 

 

 

 

Olvass tovább: https://forever787.webnode.hu/products/ima-a-

szuzanyahoz/ 

naplementekor pedig csoportosan imádkoznak mellettük. 

Kiskanizsa e lokális jellegű Mária-ünnepe összefonódik a 

ferencesek Zala megyei tevékenységével, valamint más búcsús 

hagyományokkal. A kiskanizsaiak a 20. század közepéig 

gyalogosan zarándokoltak a homokkomáromi Kisasszony-napi 

búcsúba. Az útjukba eső kereszteket virágfüzérekkel díszítették. 

Hasonló gyakorlatot jegyeztek le pl. Várvölgyön, ahol a főutcán 

levő kereszteket a sümegi búcsúkor, Kisasszony napja utáni 

vasárnapra bemeszelték és feldíszítették, hogy a búcsúra 

zarándoklókat illő módon fogadják. 

forrás: Gyanó Szilvia néprajzos-múzeológus írásából részletek 

A történelmi Zala megyében a Mária-kultusz szempontjából 

három kiemelkedő helyszínt ismerünk. Búcsúszentlászló és 

Homokkomárom hagyományos búcsújáró helyek, olyan szent 

helyszínek, ahol csodáról is értesülünk. Csodatévő képe vagy 

szobra nincs, de Zala és a szomszédos megyék vallásosságára 

nagy hatása volt/van a keszthelyi Kis Szent Teréz templomnak. A 

főként Zala, Somogy és Vas megye népe által látogatott 

búcsúszentlászlói kegyhelyet a Katolikus Lexikon kistáji Szűz 

Mária-búcsújáró helyként tartja számon. A templom 17/18. 

századi kegyszobra a Lorettoi Szűzanyának magyaros változata. 

Csodás gyógyulások helyszínének tartják, Szent kútjához 

búcsúkeresztség kapcsolódik, valamint híres a középkori eredetű 

Szent Vince-áldásról is. A középkori Szent László templom a 18-

19. században a ferencesek fennhatósága alá tartozott. 

Homokkomárom Kisboldogasszony temploma is a ferences 

rendhez kötődik. Kegyképe csodás megtalálásáról híres. 

Keszthely Kis Szent Teréz plébániatemplomát 1927-től a 

városban megtelepedett karmelita férfirend gondozta 1950-es 

betiltásukig, majd 1989-től 2017-ig. Az időközben bazilika rangot 

kapott templom szintén több megyéből vonzotta, ill. vonzza a mai 

napig a híveket. A Teréz napi búcsú (okt.1.) a rózsacsoda 

imitációjáról nevezetes, amikor rózsaeső hull alá a templom 

karzatáról. Kármelhegyi Boldogasszony búcsúja (júl. 16.) a 

skapuláré társulatba való belépésre adott alkalmat. Vallási 

néprajzi interjúk készítésekor Zala és Somogy megyékben 

rendszeresen felmerül a keszthelyi karmeliták tevékenysége. 

Például kiskanizsai adatközlők skapuláré érméi a keszthelyi 

karmelitáktól származnak, akik kiskanizsai látogatásuk során 

terjesztették a skapulárét. Somogyi adatközlők skapuláré 

tagságukat a keszthelyi Karmelhegyi Boldogasszony búcsúkor 

vették fel. A hívek némelyike a keszthelyi Teréz-napi rózsaesőt 

valóságos csodaként éli meg. Kis Szent Teréz 20. századi 

kultuszának terjesztésében is nagy szerepet játszhattak a 

keszthelyi karmelita atyák. Végezetül egy lokális jelentőségű 

máriás néphagyományt is megemlítenék. A fent bemutatott, népi 

vallásosságban központi szerepet játszó településekhez képest a 

túlnyomórészt római katolikus Kiskanizsa Sarlós Boldogasszony 

temploma egy lokális, a helyi közösség vallásosságát összefogó 

kis központ. Nagykanizsa e jellegzetes városrészében Mária 

születésnapja kétnapos ünnep: szeptember 7-én Mária bölcsőjét 

készítik el az esti misére a városrész templomában; majd másnap, 

szeptember 8-án az útszéli kereszteket díszítik fel virágokkal, 
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Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Hivatali órák:   csütörtök.: 1600 - 1730 óráig 

                            szombat:     900 - 1000 óráig.    

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

Szeptember 27., hétfő: 1800 Tab – Szept. 29., szerda: 800 Tab 

Október 1., péntek: 1800 Tab 

Október 3., vasárnap:  

800 Torvaj – 930 Sérsekszőlős - Tab: 1100  és 1800 – -1300 Bábony 

Október 4., hétfő: 1800 Tab – Október 6., szerda: 800 Tab 

Október 8., péntek: 1100 és 1800 Tab 

Október 10., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800  

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 kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, 

valamint az adott évet. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hirdetés 

Mária szent helyei Zalában 
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