
Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt hétfőn, 

pénteken és vasárnap 1730 órától rózsafüzért imádkozunk.  

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

látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, 

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

gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. 

November 1-jén, hétfőn Mindenszentek főünnepe, parancsolt 

ünnep. SZENTMISÉN VALÓ RÉSZVÉTEL BŰN TERHE 

ALATT KÖTELEZŐ! Szentmisék lesznek a 

plébániatemplomban 800 és 1800 órakor. A délelőtti és az esti 

szentmise végén is megtartjuk a megemlékezést elhunyt 

szeretetteinkért. Megkondulnak újra a harangok az idén 

elhunytakért. 

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

temetőben. Amennyiben a falvakban is lenne rá igény, akkor 

oda később mennék. Aki szenteltetni szeretne, kérem, jelezze a 

sekrestyében vagy a plébánián. Találkozó a ravatalozónál lesz. 

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.  

Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember vagy 

Adoremus újságokat előfizetni, szíveskedjenek jelezni a 

sekrestyében vagy a plébánián november végéig. Újság 

előfizetést a jövő évre csak a teljes összeg (éves díj) 

befizetésével áll módunkban elfogadni.  

Október 29-én, pénteken tartjuk a VIII. Egyházközségi 

bálunkat az állami iskola ebédlőjében. A bál 1900 órakor 

kezdődik, jegyek még korlátozott számban kaphatók (október 27-

ig) a Plébánián 5000 Ft-os áron, amely tartalmazza a vacsora árát 

is.  

      Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Mária, Mária édes jó Anyám, Tekints az égből le reám. 

Nyújtsd ki segítő karod felém, Hogy el ne sodorjon a veszély. 

Édes jó Anyám, zakatol a szívünk, Csikorog, nyikorog az 

akaratunk. 

Oly kivertek fáradtak vagyunk, S mint kivágott fa elszáradunk. 

Ölelj anyai szívedre, mert megfagyunk, Simogass kezeddel, mert 

lázban sorvadunk. 

Gyógyítsd meg vérző kínos sebünk, Szárítsd fel titkon kisírt 

szemünk. 

Ver, tép, vérez az élet vad vihara, Segíts az éjben és vészben, 

Mária. 

S lesz-e az éjnek fénylő csillaga? Csak te tudod, csatkai Szűzanya. 

Érdemes-e élni a vágyak világában? Ki tudunk-e tartani a vágyak 

ostromában? 

Bukdácsol az ember, meginog a vártán, Mert megkísértette a 

pokoli sátán. 

A gyűlölet önzés átka veri a magyart, Mert igazán összefogni sose 

tudott s akart. 

A sárga kaján irigység Kain óta halált arat, S igaz ember Diogenes 

lámpásával is alig akad. 

Mária, bízom benned és reménylek, Nélküled mit sem ér e földi 

élet. 

Anyai mosolyod oszlassa el a vészes fellegeket, 

Hogy a megbántott Isten villáma se sújtsa a lelkeket. 

Üres az élet, ha az ember csak vegetál, Ha nincs eszme, mely 

nagy tettekre animál. 

Ha nincs szív, mely a szeretetet veri csupán, Ha nincs barát, ki 

kezet nyújt és segít igazán. 

Mária, Mária, esengve kérlek, Segíts, hogy ellenálljak a véteknek 

S tudjak örülni a legkisebb örömnek, S tudjak örömet szerezni az 

égnek. 
forrás: Weisz János OFM.:Csatka története 

A Bakony keleti szélén fekvő Csatka Komárom-Esztergom 

megyéhez és a Veszprémi főegyházmegyéhez tartozik. Egykor 

pálos kolostor állt a faluban, amelyet 1357-ben említenek először 

az írásos források. Kont Miklós nádor alapította. A virágzó 

kolostor a mohácsi vészt követő években pusztult el. Lehetséges, 

hogy Szentkútjánál is a középkorban épült meg az a kápolna, 

amelynek romjai a múlt században még láthatók voltak. A mai, 

Irgalmasság Anyjáról elnevezett kápolna Szentkút közelében 

1862-ben épült, báró Fiath Ferencné jóvoltából, s annak a 

Csöbönyei József harmadrendi testvérnek a segítségével, aki itt is 

lakott egy remetekunyhóban. Bár a feljegyzések a csoportos 

zarándoklatok emlékét csak a múlt század végétől őrzik, mégis 

tudunk egy Meizler Vilmos nevű vak ember csodálatos 

gyógyulásáról, 1792-ből. A búcsúsok szerint a csatkai Szentkút 

vize elsősorban lábfájás gyógyítására, bénaság ellen jó. A 

zarándokok régen és ma is a forrás vizét korsókban, üvegekben 

viszik haza az otthon maradtaknak. Az utóbbi évtizedekben 

nagyon látogatott kegyhelyen éjjel a búcsúsok a templomban 

ájtatoskodnak. Misék magyar és német nyelven voltak és vannak, 

sőt utóbb Csatka a hazai cigányság országos jelentőségű búcsújáró 

helyévé vált (cigány nyelvű prédikáció is hallgatható). Különösen 

sokan érkeznek az utóbbi évtizedben a dél-szlovákiai magyar 

falvakból. A Szentkúti-kápolna körül természetvédelmi terület van. 

A Balaton-vidék leírásában megemlékezik Csatkáról, a csatkai 

remetékről Eötvös Károly. Ő tudósít Szentkút tiszteletéről. 

                         forrás. bucsujaras.hu 
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Zsoltár: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk! 

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 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 

November 1., hétfő:800 és 1800 Tab Nov. 2., kedd.: 800 Tab 

November 3., szerda 800 Tab 

November 5., péntek: 1800 Tab 

November 7., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800  
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