
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 a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt (hétfő, péntek és 

vasárnap) 1730 órától rózsafüzért imádkozunk.  

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.  

November 1-jén, hétfőn Mindenszentek főünnepe, parancsolt 

ünnep. SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL BŰN TERHE 

ALATT KÖTELEZŐ. Szentmisék lesznek a plébániatemplomban 

800 és 1800 órakor. A reggeli és az esti szentmise végén is 

megtartjuk a megemlékezést elhunyt szeretetteinkért. 

Megkondulnak újra a harangok az idén elhunytakért. 

November 2-án, kedden Halottak napja, szentmise lesz a 

plébániatemplomban 800 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.  

       Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Hazánk Iegrégibb, ma is virágzó szent helye. Már a kora vaskortól 

áldozóhely a szomszédos földvár, ahol a kutak mellett áldozó 

őseink, a pogány magyarok is áldozatokkal esdették Istenük 

irgalmát. A keresztény Szentkút az 1845. évi kanonika vizitációs 

okmány szerint 600 évnél régibb. Az európai hírű tudós, Radó 

Polikárp Pásztor Lajos alapján, a Pozsony melletti Mária völgye, 

az óbudai Szűz Mária-templom mellett a jásdi Szűz Mária-

kápolnát tartja a legrégibb és legjelentősebb középkori 

kegyhelynek, ahová őseink elzarándokoltak. Mivel a török korban 

majd minden elpusztult, nagyon kevés adat maradt fenn. A XIX. 

sz. végén azonban Vathy István hírlapíró feldolgozott egy helyi 

legendát a Szentkút keletkezéséről verses formában. Ennek rövid 

története: Péter remete (Jásdi Péter) vezekelt itt nagy bűnéért. A 

"hegyre" járt imádkozni, de a nagy szárazság kiszárítja a patakot, 

ahonnan inni szokott. Egyik éjjel álmában Szűz Mária, karján a 

kis Jézussal megmondja, hol ásson, ahol majd vízforrásra talál. 

Egész héten dolgozik, eredménytelenül, és szombaton, amikor 

kimerülve a kidobált földre ülve a rózsafüzért imádkozza, a 

rózsafüzér Mária-érme beleesik a kiásott gödörbe, ahol jó víz 

fakad föl, mely alatt fénylőn tündöklik az érmen Szűz Mária. Jásdi 

Péter jónak ízlelve a vizet felfut Tésre, hívja az embereket, hogy 

olthatják már szomjukat, de a csodát is elmondja. A kúthoz jövők 

között egy sánta is van, akinek a víztől meggyógyul a lába. Azóta 

jár ide béna és néma, a sok-sok Mária-tisztelő messze földről és 

ezután alakul ki Jásd község, Jásdi Péter nevéről Jásdnak nevezve. 

A legendából kiérződik, hogy nem a "hegyen" mondott imádság, 

hanem Mária, karján a kis Jézussal segített. A kút-víz Mária-Jézus 

jelzője. Tehát a kereszténységre való áttérés korában a Szűzanya 

felismerte, hogy a kút reá, a víz Jézusra emlékeztesse az 

embereket, s Jézus segít az Ő közbenjárására. A Szentkútnál a 

legújabb időkig nem kép vagy szobor, hanem a kút jelezte Mária, 

és a víz jelezte Jézus állott a tisztelet középpontjába. A nép a 

kútnál imádkozott, vizéből ivott, beteg tagját bedörzsölte vele. 

Jásdot évről évre ezrek és ezrek keresik fel, főleg szeptember 12-

én Mária Neve és május 24-én Mária, keresztények segítése 

búcsúnapján. Évről évre újabb és újabb imameghallgatások jelzik, 

hogy a kegyelem helye, kegyhely Jásd, mert Jézus az, aki a 

legtöbbet segíthet az emberen és irgalmát az édesanyja, Szűz 

Mária közbenjárására nyerhetjük el. A kút mellett egy kápolna is 

épült, amelyet gróf Zichy István építtetett a régi fakápolna helyére 

1837-ben. Freskóit Károly Gyula festőművész készítette. A 

kápolna oltárán található az öltöztethető, hordozható Szűz Mária 

szobor. A múlt század elején fehérvári zarándokoktól kapta a falu. 

A jásdiak még ma is magukkal viszik a búcsújáró helyekre. A 

szobornak több ruhája is van, amit a jásdi asszonyok saját kezűleg 

készítettek el. A Szentkút a híres Mária-út zarándokútjához is 

csatlakozik 

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

Zsoltár: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk. 

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

Október 22., péntek: 1800 Tab 

Október 24., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800  

Október 25., hétfő: 1800 Tab – Október 27., szerda: 800 Tab 

Október 29., péntek: 1800 Tab  

Október 31., vasárnap:  

800 Torvaj – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hirdetés 

Jásd-Szentkút kegyhely 

 

Családi nap 

 


