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Február 4-én elsővasárnap van. A bábonyi kápolnában is lesz 

szentmise, majd 17
00

 órától a plébániatemplomban 

szentségimádást tartunk, egyházmegyénk, egyházközségünk lelki 

megújulásáért. 18
00 

órai kezdettel pedig szentmise lesz. 

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. 

Február 11-én, vasárnap 17
30

 órától kezdjük a Lourdes-i 

kilencedet. A közös imádkozásra szeretettel hívom és várom a 

Testvéreket. A lourdes-i imádság az esti szentmisék előtt van a 

templomunkban hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken és 

vasárnap. 

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. 

Hálásan köszönöm azok munkáját, akik az egyházközségi 

bálunk szervezésében és lebonyolításában részt vettek. 

Köszönöm a nagylelkű felajánlásokat, amelyek nélkül nem 

tudtuk volna ilyen szinten megrendezni a bálunkat. Isten 

fizesse meg mindenkinek, akik bármit is tettek, akár fizikálisan, 

akár imádságok által kísértek és támogattak bennünket. 

 

          Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Sajnos, ahogy semmiféle emberi közösség, így az Egyház sem 

képes saját magát csak imádságból fenntartani. Szükséges ezért, 

amint az Egyház öt parancsolatában is benne van, hogy a hívek – 

lehetőségeik szerint – az egyházközséget anyagi 

hozzájárulásukkal is támogassák. Ennek formája az egyházi adó, 

vagy párbér, vagy egyházi hozzájárulás, mely egyházközségünk 

területén 2018. évtől 4000 Ft személyenként minden keresőképes 

és nyugdíjas számára. Akinek lehetősége van, és ennél többet 

gondol, annak adományát hálásan köszönjük! 

Az országos elgondolás szerint az egyházi adó összegét – csak 

tájékozódásul – az éves jövedelem 1%-ának írták elő, amely sok 

helyen elképzelhetetlenül magasnak bizonyul. 

Egyházi hozzájárulásuk összegét különböző módon lehet 

befizetni: 

-Templomainkban a szentmisék után 

-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.) 

Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra: 11743112-20002059-00000000. A közlemény 

rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az 

adott évet. 

Az egyházi hozzájárulás összege elsősorban az egyházközség 

céljait szolgálja, közösségi programok szervezését, közösségi 

épületeink fenntartást. Ezen belül is konkrétan templomaink 

kisebb-nagyobb problémáinak helyreállítását, berendezéseinek 

korszerűsítését. Ez mind értünk van, és a közösség érdekeit 

szolgálja.  

 

Jó szándékú támogatásaikat előre is köszönjük! 

  Sifter Gergő plébános és a képviselőtestület 

Egyházközségi hozzájárulás 

 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: :  06- 30/785-1060  

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: 

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 

 

Február 12., hétfő 18
00

 Tab - Február 13., kedd 18
00

 Tab 

Február 14., szerda 8
00

 - 18
00

 Tab Hamvazószerda 

Február 15., csüt. 18
00

 Tab - Február 16., péntek 18
00

 Tab 

Február 17., szombat 7
00

 Tab 

Február 18., vasárnap: 

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00

 és 18
00 

 

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hétfő (február 5.): Szent Ágota szűz és vértanú 

   emléknapja 

Előkelő cataniai családból származott. Décius császár üldözése 

alatt Quintianus helytartó feleségül kérte, de Ágota visszautasította 

azért, mert fogadalmával egész életét Krisztusnak szentelte. A 

helytartó kegyetlenül megkínoztatta, de Ágotát nem tudta 

megtörni. Az ismételt kegyetlen kínzások után imádságos lélekkel 

halt meg 251-ben. Az Egyház kezdettől fogva tisztelte, és nevét a 

római misekánonba is felvette. Szicília lakói az Etna kitörése ellen 

szokták pártfogását kérni. 

Kedd (február 6.): Miki Szent Pál és társai vértanúk  

   emléknapja 

Szombat (február 10.): Szent Skolasztika szűz emléknapja 

Ünnepek, emléknapok 

 

 


