
November 21-én, vasárnap országos gyűjtés van a Karitász javára, 

amely adományokkal a rászorulókat támogatja 

Anyaszentegyházunk. 

Krisztus Király vasárnapja van, az egyházi év utolsó 

vasárnapja. A mai szentmise végén ünnepélyesen kitesszük az 

Oltáriszentséget, elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát a 

felajánló könyörgéssel együtt. Akik ezen az ájtatosságon részt 

vesznek, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. 

Akik a jövő évre is szeretnének Új Ember újságot vagy 

Adoremust előfizetni, kérem, szíveskedjenek jelezni a 

sekrestyében vagy a plébánián november végéig. Újság 

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

befizetésével áll módunkban elfogadni. 

Akik még nem rendezték az idei évre egyházi 

hozzájárulásukat (egyházi adó), kérem, fizessék be a 

sekrestyében vagy a plébánián hivatali időben, valamint a 

csekkes mód is rendelkezésükre áll. Csekk az újságos polcnál 

megtalálható. 

2022. évi naptárak és a kalendárium már kapható. 

Megvásárolhatók a plébániatemplomban az újságos polcnál, a 

fíliákban pedig a sekrestyében. Kalendárium 600 Ft, 

forgathatós naptár 400 Ft, egylapos falinaptár 50 Ft. 

Egyházközségünk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz 

benyújtott pályázatán, a plébániatemplom orgonájának 

felújítására 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban 

részesült! A pályázati döntés a héten érkezett meg, a szükséges 

dokumentumok beküldése után a szerződéskötés következik. 

   Sifter Gergő h. esperes-plébános 

Alsószentiván Fejér megyei település a székesfehérvári püspökség 

területén. Határában állott a török megszállás alatt elpusztult 

Zedreg falu, ősi szép Mária templomával. Ezen elpusztult 

templom alapfalainak faragott kövei 1864-ben még láthatók 

voltak: Ma már nem. A dunaföldvári ferences misszió szolgálata 

után 1754-től a vajfai, majd 1888 után az alapi plébániáról 

szolgálták Alsószentivánt, a földbirtokos családok házi 

kápolnájában időnként működő lelkészek segítségével. 1946-ban 

a kastélyban rendezték be a Világ Királynőjének kápolnáját, és 

Alsószentiván önálló lelkészséggé vált. 1950-ben Fatimából 

kegyszobor másolatot küldtek a falu és kápolnája részére, mely 

ezek után látogatott kegyhellyé vált. Alsószentivánt tartják 

ugyanis a Fatimai Szűz első kegyhelyének. 1954-ben a 

kegykápolnát Szűz Mária Szeplőtelen Szívéről nevezték el, 1963-

ban pedig plébániai rangot kapott. Különösen a fatimai jelenések 

napjain, vagyis a hónapok 13. napjain keresik föl nagy 

buzgósággal a hívek a kegyhelyet. Májustól októberig, minden 

hónap 13-án, a fatimai jelenések napján tartanak zarándoknapot. 

Délelőtt 9 órakor ünnepi, déli 12 órakor záró szentmisével a 

szabadtéri oltárnál. A kegyhely közúton közelíthető meg: 

Dunaújváros, valamint Paks irányából főútvonalon a dunaföldvári 

elágazásig, Sárbogárd és Szekszárd-Nagydorog irányából a cecei 

elágazáson át. 

          forrás: bucsujaras.hu 

ÉN: Szia, Isten! ISTEN: Szia. ÉN: Darabokra hullottam. Össze 

tudnál újra rakni? ISTEN: Inkább nem. ÉN: Miért?  

ISTEN: Mert Te nem egy kirakós játék vagy. ÉN: És mi legyen az 

életem szétesett darabkáival?  

ISTEN: Hagyd ott őket, okkal váltak le rólad. Ne foglalkozz velük 

egy ideig, aztán döntsd el, szükséged van-e még bármelyikre is. 

ÉN: Nem értesz! Én összetörtem!  

ISTEN: Nem, Te nem értesz engem. Te most éppen túllépsz, 

fejlődsz. Amit most érzel, az a növekedés fájdalma. 

Megszabadulsz a hátráltató dolgoktól és emberektől. Nem 

szétesel, hanem a helyedre kerülsz. Nyugodj meg! Vegyél egy 

mély lélegzetet és engedd, hogy leváljanak rólad a téged már nem 

szolgáló részek. Ne ragaszkodj többé ezekhez. Engedd leesni, 

elmenni. ÉN: Ha elengedem ezeket, mi marad nekem?  

ISTEN: Csak a legjobb darabok. ÉN: Félek változni.  

ISTEN: Folyamatosan ezt mondom: NEM VÁLTOZOL! 

HANEM VALAKIVÉ VÁLSZ!  

ÉN: Válok? Kivé?  

ISTEN: Azzá válsz, akivé teremtettelek! A fény, a szeretet, a 

remény, a bátorság, az öröm, az irgalmasság, a kegyelem és az 

együttérzés emberévé. Sokkal többet adtam neked, mint azok a 

sekély részek, amikkel azonosítod magad, és amikhez annyi 

kapzsisággal és félelemmel ragaszkodsz. Hagyd ezeket lehullani. 

Én szeretlek téged! Ne változz! Legyél! Legyél az, akinek 

teremtettelek. Addig fogom ezt mondani neked, amíg nem 

emlékszel rá.  

ÉN: Akkor van egy másik rész.  

ISTEN: Igen. Legyen az ilyen.  

ÉN: Tehát ... Nem vagyok törött?  

ISTEN: Nem, de megtörted a sötétséget, akár a hajnal fénye az 

éjszakát. Ez egy új nap. Válj azzá, aki valójában vagy! 

 forrás: Laudetur, internet 
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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött. 

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: 

November .22, hétfő: 1800 Tab  

November 24., szerda: 800 Tab 

November 26 ., péntek: 1800 Tab  

November 28., vasárnap:  

800 Torvaj – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800 

November 29., hétfő: 600 Tab rorátés mise 

December 1., szerda 800 Tab - December 3., péntek: 1800 Tab 

December 5., 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 

Mi legyen az életem szétesett darabkáival? 

 

Hirdetés 

Fatimai Szűzanya búcsújáróhelye 
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