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Február 2. péntek, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. 

Szentmisék lesznek 8
00

 és 18
00

 órai kezdettel, amely keretében 

gyertyaszentelést végzünk. Ezen a napon délután 15
00

 - 17
00 

 óráig 

Szentségimádás is lesz a plébániatemplomban. Kérem a 

Testvéreket, a szentmisékre gyertyákat hozzanak magukkal! 

Február 4-én, vasárnap minden szentmisében Balázs-áldásban 

részesítjük a Testvéreket. Szent Balázs püspök és vértanú 

közbenjárását kérjük a torok és minden egyéb más betegségben. 

Egyházközségi bálunkra cégek és magánszemélyek tombola 

felajánlását várjuk, amelyeket leadhatnak a plébánia 

hivatalban a jövő héten. Előre is köszönjük a szervezők 

nevében. 

Február 3-án, szombaton tartjuk a V. Egyházközségi 

bálunkat, amely 17
30

 órakor szentmisével kezdődik, amely 

előesti szentmise érvényes vasárnapra is. Majd átvonulunk a bál 

helyszínére, az állami iskola ebédlőjébe. (Virág utca 12.) 

Kérjük, hogy italokat ne hozzanak be magukkal!!! 

Előre hirdetem, hogy február 10-én, szombaton Szent Bálint 

(Valentin) vértanú ünnepéhez kapcsolódva 18
00

 órára 

szerelmesek miséjére hívom és várom a házaspárokat, 

jegyespárokat. Értük imádkozunk, majd a szentmise végén 

külön áldásban részesülnek, és kis ajándékkal kedveskedünk 

nekik. Apostolkodjunk ez ügyben, hívjunk másokat is, hogy ez 

ne csak egy Amerikából érkezett felkapott dolog legyen, hanem 

hűségük közös ünnepe. A körülbelüli létszám miatt kérem, 

iratkozzanak fel, jelentkezzenek a szentmisék előtt vagy után 

a sekrestyében vagy a plébánia elérhetőségein. 

Az elmúlt héten, január 19-én, pénteken az egyházközség 

képviselőtestülete megtartotta az ülését, amelyen elfogadta a 

2017-évi számadást, és megszavazta a 2018-évi költségvetést. 

Mivel 2015-óta az egyházi adóban nem történt változás, 

döntött annak emeléséről, amely a 2018-as évtől 4000 Ft/fő 

lesz. Ez még mindig nagyban elmarad az előírtaktól, amely az 

éves nettó jövedelem 1%-a. Kérem mindenkinek megértését! 

Május 14-19-ig lesz az egyházközség nagy zarándoklata, 

ezúttal Toscana-Umbriába, a szentek nyomában. A 

zarándoklat csúcspontja Assisi lesz, Szent Ferenc híres és 

kedvelt városa. Érintjük Firenzét, Pisát, Luccát, Sienát (Szent 

Katalin városát), Casciát (Szent Rita városát), Al Vernát a 

misztikus hegyek között, csaknem 1300 m magason, amely 

Szent Ferenc igen kedvelt helye volt, itt kapta meg stigmáit. 

Programunkat a mini állam, San Marino Köztársaság 

fővárosában, San Marinóban zárjuk, a Titano-hegy tetején. A 

zarándoklat költsége 6 nap/5 éjszakára félpanziós ellátással 

(reggeli-vacsora) 99.000 Ft + 20 euró, amelyet a buszon kell majd 

fizetni. Az első részletet 50.000 Ft-ot március 15-ig kérem 

befizetni a Plébánia Hivatalban. A programról bővebben nálam 

lehet érdeklődni. 

             Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Szenvedéstörténete szerint Szent Balázs örmény születésű volt, és 

olyan példamutató keresztény életet élt, hogy Szebaszte hívő népe 

püspökké választotta. Balázs erre a Szentlélek indítását követve 

visszavonult egy hegyi barlangba, innen vezette imádkozva, 

tanácsokat osztva és gyógyítva a rábízott közösséget. Vadállatok 

őrizték, háziállatok módjára engedelmeskedve neki. Azonban 

nemcsak a keresztények ismerték a barlanghoz vezető utat, hanem 

Agricola helytartó poroszlói is. A helytartó 316 táján még 

folytatta Szebasztéban azt a keresztényüldözést, amelyet korábban 

még Licinius császár rendelt el. A püspök ellenállás nélkül 

engedte, hogy elfogják, és Agricola bírói széke elé hurcolják. 

Nem tudták hittagadásra kényszeríteni, a szokásos 

megkorbácsolás után siralomházba került. Mint előbb 

barlangjában, a börtönben is sok segítséget kérő ember kereste föl. 

Rabságában is csodákat tett. Vízbe fojtás általi halálra ítélték, de 

végül lefejezték. Tisztelete a 12. századtól lett általános, 

mégpedig egy gégedaganat elleni imádsággal kapcsolatban. A 

késő középkorban a tizennégy segítő szent közé sorolták. Az 

orvosok, posztókereskedők, gyertyaöntők, fúvós zenészek, 

énekesek védőszentje, kedvező időjárásért is segítségül hívták. 

Ünnepét Rómában a 12. század óta ülik február 3-án. A legenda 

szerint egy napon rémült anya sietett Szent Balázshoz, mert fia 

egy torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta a fiút 

(egy másik változat szerint eltávolította a szálkát), és így 

megmentette a haláltól.  

Imádság: 

Hallgasd meg népedet, Istenünk, amikor Szent Balázs püspök és 

vértanú pártfogásával könyörgünk hozzád. Add, hogy földi 

életünkben a te békédnek örvendjünk, és segítségeddel eljussunk 

az örök életre. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki 

veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten 

mindörökkön örökké. Ámen. 

         forrás: internet 

Szent Balázs püspök 

 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06- 84/ 321- 808 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Hivatali órák:   csütörtök.: 16
00

 - 17
30 

óráig 

                            szombat:     9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Keresztelés:       szombat: 10
00

 órakor 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise és szertartásrend: 

Január 29., hétfő.:18
00

 Tab -  Január 30., kedd: 18
00

 Tab 

Január 31., szerda: 8
00

 Tab – Február 1., csütörtök.:18
00

 Tab  

Február 2., péntek: 8
00

 Diákmise és 18
00

 Tab 

Február 3., szombat.: 7
00 

 Tab és 17
30

 Előesti szentmise 

Február 4., vasárnap: 

Tab: 11
00 

és 18
00

 - Bábony: 13
00

 

Február 5., hétfő 18
00

 Tab - Február 6., kedd 18
00

 Tab 

Február 7., szerda 8
00

 Tab – Február 8., csüt. 18
00

 Tab 

Február 9., péntek 18
00

 Tab 

Február 10., szombat 7
00

 Tab – 18
00

 Szerelmesek miséje 

Február 11., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Torvaj - Tab: 11
00

 és 18
00 

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Szerda (január 31.): Bosco Szent János áldozópap  

   emléknapja 

Péntek (február 2.): Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő 

   Boldogasszony ünnepe 

Szombat (február 3.): Szent Balázs püspök és vértanú 

   emléknapja  

Ünnepek, emléknapok 

 

 


