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 A fény ünnepe. Ekkor van szokásban, hogy az egyház megáldja a 

gyertyákat. Az égő gyertyákat a katolikus egyház sokféleképpen 

használja. Mindenekelőtt a szentmisék alkalmával, ott mindig 

égnek a gyertyák az oltáron. Kereszteléskor a megkeresztelt égő 

gyertyát kap a kezébe. Esküvő alkalmával az ifjú pár égő 

gyertyával a kezében fogadja a nászáldást. Halottak napján égő 

gyertyákat helyezünk elhunyt szeretteink sírjára. Az égő gyertya 

tehát végig kíséri az embert a bölcsőtől a sírig, megvilágítja az 

ember egész életét, születésétől a haláláig. A gyertya a legősibb 

fényforrások egyike. Az égő gyertya másoknak világít, miközben 

önmaga lassan elfogy. Az égő gyertya jelképezi az önzetlen, 

áldozatos szeretetet. A gyertyák között legnagyobb a húsvéti 

gyertya, amely magát Krisztust jelképezi, így mutatva, hogy 

senkinek sincs nagyobb szeretete, mint Jézusnak, ki életét adta 

értünk. Az ő szeretete világít a sötét éjszakában. Nekünk pedig őt 

követve kell másoknak világító fényességgé lenni. Az égő gyertya 

virrasztás jele. Húsvét éjszakáján a keresztények is égő gyertyával 

a kezükben várják az örömhírt, Feltámadt Krisztus! Mennyi 

mindent jelképez az égő gyertya a kezünkben! De igazából 

mindez csak akkor jelképez valamit, ha a szerint élünk, amit a 

gyertya jelképez. Ha valóban Istenben látjuk életünk világosságát 

és értelmét. Ha valóban magunkban hordjuk a hitet, mint a 

gyertya az égéshez szükséges energiát, hogy azzal oldjuk meg az 

élet nehéz helyzeteit. Ha valóban másoknak világít életünk 

áldozatos szeretettel, mint Krisztus élete, mint a Krisztust 

jelképező húsvéti gyertya. Azt kérjük a mai napon a Mindenható 

Istentől, hogy valóban azzá legyünk az életünkben, mint amit az 

égő gyertya jelképez, vagyis igazi Istenben és Krisztusban bízó 

keresztényekké.         forrás: internet (részlet) 

Február 2. első vasárnap, a bábonyi kápolnában is lesz 

szentmise 13 órakor. 17
00

 órától a plébániatemplomban 

szentségimádást tartunk egyházmegyénk, egyházközségünk lelki 

megújulásáért, 18
00

 órakor pedig szentmise lesz. 

Február 8-án, szombaton tartjuk a VII. Egyházközségi 

bálunkat, amely 17
30

 órakor szentmisével kezdődik, amely 

előesti szentmise, így érvényes vasárnapra is. Majd átvonulunk 

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

Kérjük, hogy italokat ne hozzanak be magukkal!!! 

Egyházközségi bálunkra támogatói jegy vásárolható a 

sekrestyében és a plébánián 2500 Ft értékben.  

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 14-én, pénteken 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. 

A képviselőtestület 2020-tól az egyházi hozzájárulás összegét 

5000 Ft-ra emelte. Kérem a testvéreket, az idei évtől így 

fizessék be. A szentmisék rendjét 2020. február 3-tól a 

következőképpen módosítom: hétfő 18
00

 óra, szerda 8
00

 óra, 

péntek 18
00

 óra, és szombat 7
00

 óra. Kedden és csütörtökön 

nem lesznek szentmisék a plébániatemplomban, kivéve a 

gyászmiséket! 

         Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Néphagyományok Balázs napon: 

Balázsjárás: 

Szent Balázskor, mint Szent Gergely napján, az iskolába 

toborozták a gyerekeket. Emlékezzünk, a közoktatás ekkor még 

álom sem volt! A balázsjárók végigjárták a házakat, vasnyársat 

tűztek a szoba közepére, azt énekelve körbetáncolták, s kérték a 

ház asszonyát, hogy az tűzzön nekik a nyársra finomságokat. 

Valószínű, hogy a balázsolók szerzeményébõl az iskolában 

csaptak lakomát a diákok, a maradék pedig a tanító szegényes 

kamráját gyarapította. 

Időjóslás: 

Balázs napját az egészség- és termésvarázslás, a gonoszűzés, a 

madárűzés és az időjárásjóslás napjának is nevezték. Bácskában 

úgy tartják, ha ezen a napon esik, akkor nyáron jég veri el a 

termést. Baranyában és Szeged környékén is a szőlősgazdák a 

szőlő négy sarkában megmetszettek egy-egy tőkét, hogy a 

madarak ne bántsák a termést. 

Így igyekeztek biztosítani, hogy Balázs megvédje a szőlőket, és 

szőlőéréskor elűzze a szőlőszemekből lakmározó madarakat. 

          forrás: internet 

Gyertyaszentelő Boldogasszony 

 

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 3., hétfő 18
00

 Tab - Február 5., szerda 8
00

 Tab 

Február 7., péntek 18
00

 Tab – Február 8., szombat 7
00

 Tab 

Február 9., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Megyer - Tab: 11
00

 és 18
00  

Február 10., hétfő 18
00

 Tab - Február 12., szerda 8
00

 Tab 

Február 14., péntek 18
00

 Tab – Február 15., szombat 7
00

 Tab 

Február 16., 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.) 

-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 

Hirdetések 

Ünnep és emléknapok 

 


