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Február 9-én, szombaton tartjuk a VI. Egyházközségi 

bálunkat, amely 17
30

 órakor szentmisével kezdődik, amely 

előesti szentmise, így érvényes vasárnapra is. Majd átvonulunk 

a bál helyszínére, az önkormányzati iskola ebédlőjébe (Virág 

utca 12.). Kérjük, hogy italokat ne hozzanak be magukkal!!! 

Egyházközségi bálunkra cégek és magánszemélyek tombola 

felajánlását várjuk, amelyeket leadhatnak a plébánia 

hivatalban még ezen a héten. Előre is köszönjük a szervezők 

nevében. 

Előre hirdetem, hogy február 11-én, hétfőn este 17
30 

órától 

kezdjük a Lourdes-i kilencedet. A közös imádkozásra szeretettel 

hívom és várom a Testvéreket. A lourdes-i imádságot hétfőn, 

kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap az esti szentmise 

előtt mondjuk.  

Előre hirdetem, hogy február 16-án, 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, vagy jelentkezzenek a szentmisék előtt vagy 

után a sekrestyében, vagy a plébánia elérhetőségein. 

Május 29. és június 4. között lesz az egyházközség nagy 

zarándoklata Nemzetek Mária-kegyhelyeire. Kérem, hogy 

akik jelentkeztek, az első részletet február 15-ig fizessék be a 

Plébánián, 100 eurót és 40.000 Ft-ot. 

            Sifter Gergő pébános 

Hirdetések 

 

 

csodát tett a szemük láttára. Akkor egy asszony a lába elé vitte 

haldokló fiát, akinek torkán akadt egy halszálka, és könnyek 

között kérlelte, hogy gyógyítsa meg. Szent Balázs pedig kezét reá 

vetvén imádkozott, hogy a fiú és mindazok, akik az ő nevében 

valamit kérnek, nyerjék el a gyógyulás ajándékát, s a fiú mindjárt 

meggyógyult. 

Egy szegény-szegény asszonynak egyetlen malackája volt, s azt is 

elragadta a farkas. Az asszony könyörgött Szent Balázsnak, hogy 

hozassa vissza a disznót. Szent Balázs mosolyogva mondta: „Jó 

asszony, ne szomorkodj, visszakapod a malackát!” Tüstént jött a 

farkas, és visszaadta a disznót az özvegyasszonynak. 

Amint Balázs a városba ért, a fejedelem parancsára tömlöcbe 

vetették. Másnap maga elé állíttatta, és meglátván, nyájas 

szavakkal üdvözölte, mondván: „Örülj, Balázs, istenek barátja!” 

Kinek Balázs: „Örülj te is, jó fejedelem, de ne mondd azokat 

isteneknek, hanem ördögöknek, mivel örök tűzre vettetnek 

azokkal együtt, akik őket tisztelik.” A fejedelem haragra gerjedt, 

megbotoztatta, és visszalökette a tömlöcbe. Mondta erre Balázs: 

„Ostoba, azt hiszed, hogy a te büntetéseiddel elveszed tőlem az én 

Istenemnek szeretetét, aki bennem lakozik, s megerősít engem?” 

Hallván ezt az özvegyasszony, akinek visszaadta a disznaját, 

levágta a malackát, és a fejét meg a lábait elvitte Szent Balázsnak, 

aztán meg gyertyát és kenyeret is vitt. Az megköszönte, megette, 

és azt mondta az asszonynak: „Minden évben áldozz egy gyertyát 

a nevemről nevezett szentegyházban, s néked és bárkinek, aki ezt 

teszi, jól lészen dolgotok!” Meg is tette az asszony, s nagy 

bőségben élt.       forrás: internet 

Balázs bővelkedett a szelídségben és a szentségben, s ezért a 

keresztények Cappadocia Sebaste nevű városában püspökké 

választották. Miután a püspökséget elvállalta, Diocletianus 

keresztényüldözése miatt egy barlangba vette be magát, s 

remeteéletet élt. Madarak hordták néki az élelmet, és a vadak egy 

szívvel, egy lélekkel sereglettek hozzá. Addig el sem távoztak 

tőle, míg áldólag rájuk nem tette a kezét. Ha pedig valamelyik 

megbetegedett, tüstént őhozzá ment, és teljesen visszanyerte az 

egészségét. 

A vidék ura egyszer vadászni küldte katonáit, s azok máshol hiába 

fáradozván véletlenül Szent Balázs barlangjához jutottak, ahol 

nagy sereg vadállatot láttak álldogálni. Igen megdöbbentette őket, 

hogy semmiképpen nem tudják elejteni azokat, s jelentették 

uruknak. Az még több katonát küldött, s megparancsolta, hogy az 

összes kereszténnyel együtt vezessék elébe Szent Balázst. 

Azon az éjszakán háromszor megjelent Krisztus Szent Balázsnak, 

ezt mondván: „Serkenj föl, s mutass be nékem áldozatot!” S íme, 

odaérkeztek a katonák, ezt mondván: „Gyere ki, hívat a mi 

urunk!” Felelt nékik Szent Balázs: „Jól tettétek, hogy eljöttetek, 

fiaim. Most már látom, hogy Isten nem feledkezett el énrólam.” 

Velük ment, s egy percre sem hagyott fel a prédikálással, és sok 

Szent Balázs legendái 

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.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise és szertartásrend: 

Február 4., hétfő 18
00

 Tab – Február 5., kedd 18
00

 Tab 

Február 6., szerda 8
00

 Tab – Február 7., csüt. 18
00

 Tab 

Február 8., péntek 18
00

 Tab  

Február 9., szombat 7
00

 és 17
30 

Báli szentmise Tab 

Február 10., vasárnap: 

Tab: 11
00

 és 18
00  

Február 11., hétfő 18
00

 Tab – Február 12., kedd 18
00

 Tab 

Február 13., szerda 8
00

 Tab – Február 14., csüt. 18
00

 Tab 

Február 15., péntek 18
00

 Tab – Február 16., szombat 7
00

  

Február 17., vasárnap: 

8
00

:Sérsekszőlős – 9
30

: Zala - Tab: 11
00

 és 18
00  

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

-Templomainkban a szentmisék után 

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

  Új 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 

Kedd (február 5.):       Szent Ágota szűz és vértanú emléknapja 

Szerda (február 6). Miki Szent Pál és társai vértanúk emléknapja 

Ünnepek, emléknapok 

 

 


