
Sok szeretettel hívjuk és várjuk a családokat és várunk 

minden kedves érdeklődőt is! 
                  „Mindnyájan együtt dicsérjük Istenünket!” 

Időpontja: 2021. október 23. 930-tól 1500 óráig. 

Helyszín: Sérsekszőlős Park és Kultúrház 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A programokra október 18 -ig szükséges jelentkezni: Sifter 

Gergely helyettes esperesnél 30/785-1060, a kat. óvodában 

Pulicsné Jani Veronikánál, a kat. iskolában Nagy-Kálsecz 

Mariann-nál és Nyulné Németh Erikánál, az állami iskolában 

Csirke Erikánál. 

 

Október 17-én, vasárnap országos gyűjtés lesz a missziók 

javára, így adjuk majd adományainkat. 

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

péntek és vasárnap) 1730 órától rózsafüzért imádkozunk.  

Hálásan köszönöm mindazok munkáját, akik a terménybetakarító 

hálaadás előkészítésében és lebonyolításában segítettek! 

Köszönöm mindenkinek, akik terményeket hoztak és 

süteményt, finomságokat hoztak. 

Október 15-én, pénteken a plébániatemplomban este nem lesz 

szentmise, mert a Kaposvári Egyházmegye két napos zsinati 

ülésen veszek részt Kaposszentbenedeken. 

November 1-jén, hétfőn sírkőszentelést végzek 930 órától a tabi 

temetőben. Amennyiben a falvakban is lenne rá igény, akkor 

oda korábban mennék. Aki szenteltetni szeretne, kérem, jelezze 

a sekrestyében vagy a plébánián. Találkozó a ravatalozónál 

lesz.  

       Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Attyát mint lakott helyet régi írások már 1486-ban említik. A 

törők pusztította el. A kármeliták 1945 és 1950 között remeteséget 

és lelki gyakorlatos házat építenek. A hívek számára az ideiglenes 

szalmatetős kápolnát a kezdő kis kolostorral és Attyakerttel együtt 

1946. augusztus 11-én, a hívek és a papság nagy részvételével 

szentelte fel dr. Sárközi Pál bakonybéli apát. 

A Kármelhegyi Boldogasszony végleges szentélyét mint az 

attyapusztai plébánia templomát 1950. szeptember 11-én szentelte 

fel Badlik Bertalan veszprémi püspök. Itt nyert elhelyezést a 

kegykép, a Hauer grafikus által 1715-ben festett Madonna. A 

Szűzanya bakonyszéli szentélyébe azóta nagy szeretettel 

zarándokolnak el a hívek. Páter Marcell kármelita atya, kinek 

boldoggá avatási pere folyamatban van, három alkalommal járt 

Attyapusztán. Először 1946. július 13-án, majd 1947-ben az egész 

májust itt töltötte. Vasárnaponként itt misézett és prédikált a 

Szűzanyáról a híveknek. Egyik beszédében prófétai szavakkal 

hirdette, hogy "de sokakat vonz majd ide a Szent Szűz". Itt 

mondta 1955. július 15-én ezüstmiséjét, melyre tíznapos 

lelkigyakorlattal készült. Az évi búcsú kármelhegyi 

Boldogasszony ünnepén, a július 16-át követő vasárnapon van. 

Hosszú évek óta minden hónap 13-án engesztelő Mária-napot 

tartanak. Attyapusztára autóbuszjárat nincs. Legközelebbi megálló 

a Veszprém-Pápa vonalon Tapolcafő 2,5 km, míg a Pápa-

Devecser, illetve Pápa-Ajka vonalon Pápakovácsi szintén 2,5 km. 

Gépkocsival Pápakovácsi irányából Attyapuszta portalanított úton 

nem érhető el. 2007 óta egy magyar alapítású kármelita 

nővérközösség jött létre itt Attyapusztán, akik itt szolgálnak mind 

a lelkinapok, mind az itt megrendezendő lelkigyakorlatok alatt, 

amelyekről többet lehet tudni a www.karmelitarend.hu oldalon, 

ami a sarutlan kármelita szerzetes atyák hivatalos honlapja. 

Attyapuszta azonban nem kizárólag a kármeliták lakhelye, hanem 

a Boldogságos Szűzé is, akivel állandó lelki közösséget vállaltak. 

Közismert a kármel máriás jellege. Elődeinkről tudjuk, hogy 

amikor a Kármel hegyén élő remeték közösséggé szerveződtek, 

kápolnát emeltek közös imádságuk helyéül, amelyet a 

Boldogságos Szűz oltalmába ajánlottak. Az elődök ebbéli 

hűségéhez híven, az Attyára telepedő kármelita testvérek első 

teendőik között volt kápolnát emelni Isten dicsőségére, és azt a 

Kármelhegyi Boldogságos Szűz tiszteletére szentelni. A kápolna 

szentélyében elhelyezett Istenszülő képe jelzi, hogy az itt 

megtelepedő kármeliták őrzik évezredes hűségüket a Szent 

Szűzhöz. A kápolna szentélyében elhelyezett kegykép története a 

középkorra nyúlik vissza. Máriának különösen is gondja van 

azokra, akik a Remény Anyjának tekintik őt. Anyai szeretettel 

fordul a megfáradtakhoz, csalódottakhoz, elesettekhez, 

mindazokhoz, akik a remény halványuló fényét képtelenek 

világosan felidézni. Felkarolja őket, közbenjár értük, vigasztalja 

őket, különösen is ezen a helyen, amelyet a Kármel Kertjének, 

Attyapusztának hívnak.  

             forrás: mariaut.hu és karmelitarend.hu 
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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Áraszd ránk irgalmadat, Urunk, * hogy mindenkor ujjongjunk. 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06-30/785-1060 

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: 

Október 11., hétfő: 1800 Tab – Október 13., szerda: 800 Tab 

Október 15., péntek: nem lesz szentmise  

Október 17., vasárnap:  

800 Bábony – 930 Sérsekszőlős - Tab: 1100  és 1800 

Október 18., hétfő: 1800 Tab – Október 20., szerda: 800 Tab 

Október 22., péntek: 1800 Tab 

Október 24., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100 és1800  

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hirdetés 

Kármelhegyi Boldogasszony búcsújáróhely 

Családi nap 

 

http://www.karmelitarend.hu/

