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Május 14-én éjjel két órakor indult útnak az 53 fős zarándokcsoport 

Gergő atya és Bea, az utazásszervező vezetésével. 

A korai indulásnak köszönhetően délután már Firenzében sétáltunk, 

ahol megnéztük a Városházát, a Pitti-palotát, a Régi hidat (Ponté 

Veccio), a két oldalára épült aranyüzletekkel. A Dóm térre érkezve 

elénk tárult a Harangtorony, a keresztelőkápolna és a híres Virágos 

Boldogasszony-dóm, Európa negyedik legnagyobb katedrálisa. A 

hosszú utazás alatt Szent Rita életét néztük a buszban. Firenzéből 

vasúton Montecatinibe mentünk a szállásunkra, így kipróbálhattuk az 

emeletes vonatot is. 

A második napon Pisában láthattuk a Dóm tér, más nevén a „Csodák 

mezeje” épületeit. Volt részünk egy hirtelen záporban is, ami nem 

szegte kedvünket, ehelyett sok esernyőt vásároltunk a szemfüles 

árusoktól. Délután Luccába érkeztünk, Puccini városába. Sétáltunk a 

városfal tetején, ahol csak gyalogosok közlekedhetnek. A Szent Péter 

kapun belépve jutottunk el a Napóleon térre, ahol a Városháza áll. 

Tovább haladva megnéztük a Szent Mihály-templomot. A zarándokút 

első szentmiséjét a Szent Frediano-templom Szent Zita-kápolnájában 

mutatta be Gergő atya, Szent Zita üvegkoporsójánál, ami az oltáron 

található. 

A harmadik napon Siennában, a középkori építészet jegyeit őrző 

nagyvárosban megnéztük a Szent Barbara erődöt, a Dominikánusok -

templomát, ahol Szent Katalin fejereklyéjét őrzik. Megnéztük Szent 

Katalin szülőházának egy részét, amely szentély lett. Ottlétünkkor 

apácák tartottak hittanórát benne kisiskolásoknak. Sienna főterén 

elénk tárult a gótikus Városháza, a keresztelőkápolna, és a Szűz 

Máriáról elnevezett dóm. A dóm különlegessége a padlózaton 

mozaikból kirakott bibliai jelenetek és a graffito technikával készített 

egyházi címerek sokasága. Délután érkeztünk Assisibe, ahol a Szent 

Ferenc és Szent Klára tiszteletére épített templomban imádkoztunk és 

láthattuk a szentek ereklyéit is. A Szent Klára-kápolnában hallgatunk 

szentmisét. Szállásunk két éjszaka a Szent Ferenc-dóm 

szomszédságában volt, aminek különlegessége, hogy azt a mini 

templomot foglalja magába, ami Szent Ferenc első temploma volt. 

A negyedik napon Appenninek kanyargós útjain Casciába utaztunk, 
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Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

-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. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Zarándoklat a Szentek nyomában 

 

Május a Szűzanya hónapja, az esti szentmisék előtt, hétfőn, 

kedden és csütörtökön 17
30

 órától májusi litániát imádkozunk. 

Szeretettel hívom és várom a Testvéreket. 

Május 29-én, kedden az esti szentmise utánra a templomba 

összehívom az egyházközségek területéről azokat, akik a 

Plébániatemplom búcsújának szervezésében és 

lebonyolításában szívesen kivennék részüket. Gondolok itt a 

falvak képviseletére, az ágakat szedőkre, a sátrakat állítókra, a 

sátordíszítőkre és mindazokra, akik vállalnának feladatot. 

Június 3-án, vasárnap Úrnapja, a plébániatemplom 

búcsújának ünnepe. Szentmise csak Tabon lesz 10
00

 órakor és 

18
00

 órakor. A délelőtti szentmise után megtartjuk a szokásos 

úrnapi körmenetet. Elsőáldozó ruhában várom az idén először 

áldozott gyerekeket, valamint hitoktatóimat, 9
15

órára, hogy a 

mise előtt tudjunk még próbálni! Kérem, hogy a gyerekek 

virágszirmokat kis kosárban hozzanak magukkal, amelyet 

majd az Oltáriszentség előtt hintenek!  

              Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Szent Rita városába. A szent életéről szóló film nagy hatással volt a 

csoportra, ezért különösen felemelő élmény volt a mise Szent Rita 

sírja alatt, az altemplomban. A zarándoklaton több alkalom is volt a 

szentgyónás elvégzésére. Délután visszatértünk Assisibe, de útközben 

megálltunk Norciában és megnéztük a Szt. Benedek-templomot, amit 

a két évvel ezelőtti földrengés lerombolt. Megrendítő látvány volt, de 

elkezdték az újjáépítést. Assisi alsó városában az Angyalos 

Boldogasszony-bazilikában is jártunk. Láttuk még az Új kaput, a 

főteret, a Minerva-templom fölött épült Szűz Mária-templomot és a 

Városházát. 

Az ötödik nap reggelén Szent Ferenc kedvelt helyére, La Vernába 

buszoztunk, a misztikus hegyek közé, ahol a szent a halála előtt két 

évvel megkapta a stigmákat. A szent helyen most már hatalmas 

kolostor és templom áll. A templom különlegessége a kisugárzásán 

túl, hogy a falon lévő domborművek zománctechnikával készültek, 

ami egyedi és szépséges. A napi mise a Szent Lőrinc-kápolnában volt. 

Néhány óra elteltével San Marino Köztársaság fővárosában, San 

Marinóban, a Titano-hegy tetején sétáltunk. Megnéztük a Szent 

Ferenc kaput, a Szabadság-szobrot, a Kormányzósági-palotát, és a 

felújítási munkálatok ellenére bemehettünk a dómba is. Sokféle 

élménnyel gazdagodva utaztunk Riminibe, ahol a tengerparton 

sétálhattunk, néhányan fürödtek is, elvégre Toszkánában voltunk. 

Lelkileg feltöltődve, csodás élményekkel, sok új ismerettel 

gazdagodva utaztunk haza, amiért köszönet Gergő atyának, Rosta 

Beának és a két sofőrnek, Petinek és Gábornak. 

Érdeklődve és nagy izgalommal várjuk a jövő évi zarándoklatot. 

                                                                 Vajdáné Tóka-Farkas Ildikó 

 


