
Egyházközségünk pályázatot nyert a templom külső felújítására, 

amelynek nagyon örülünk! Elmaradhatatlan a torony 

zsalugátereinek cseréje, amelyet az elnyert összeg nem 

tartalmaz. A 6 db zsalugáter cseréjére gyűjtést hirdetek az 

Egyházközségben. Köszönöm a 250.000 Ft eddigi 

adományaikat, a jó Isten fizesse meg jóságukat! 

Az esztendő fele eltelt, ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek 

eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével. 

Ennek összege 5000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a szentmisék 

előtt és után a sekrestyében, a plébánián hivatali időben, 

valamint az CIB Bankban a Plébánia folyószámlájára (név és 

cím megadásával), amely megtalálható a Plébánia honlapján is.  

www.tabiplebania.hu  

Karitászcsoportunk zászlószentelési szentmiséjét Tomanek 

Péter püspöki irodaigazgató mutatja be a plébániatemplomban  

június 26-án, szombaton 1800 órakor. Erre a szép ünnepi 

alkalomra szeretettel hívom a Testvéreket! 

Június 27-én, vasárnap a 1800 órakor kezdődő szentmise 

keretében ünnepli Lajos atya pappá szentelésének 60. 

évfordulóját. Ezt a szentmisét gyémántmisének nevezzük. 

Apostolkodjunk, hogy minél többen adhassunk hálát Lajos atyával 

együtt e jeles ünnepen. 

Június 29-én, kedden Szent Péter és Pál apostolok főünnepén 

1800 órakor kezdődik a torvaji templomban a fogadalmi 

szentmise. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk. 

       Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.          X. évf. 20. szám                     2021. június 20. 

Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Adjatok hálát az Úrnak, * mivel irgalma örökké megmarad. 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06-30/785-1060 

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

Hivatali órák:   csütörtök.: 1600 - 1730 óráig 

                            szombat:     900 - 1000 óráig.    

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

Június 21., hétfő: 1800 Tab – Június 23., szerda 700 Tab 

Június 25., péntek 1800 Tab 

Június 26., szombat 1800 Tab – Karitászcsoport 

                                                     zászlószentelési miséje 

Június 27., vasárnap:  

800 Bábony – 930 Sérsekszőlős - Tab: 1100  és 1800 

Június 28., hétfő: 1800 Tab – Június 30., szerda 700 Tab 

Július 2., péntek 1800 Tab 

Július 4., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800 

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 

Basilica minor rangot kapott Ferenc pápától az andocsi 

Nagyboldogasszony-templom. Ezzel Andocs az egri, 

pannonhalmi, pécsi, székesfehérvári, máriagyűdi, máriapócsi, a 

budapesti Szent István- és az esztergomi bazilika közé sorakozott 

fel. A Kaposvári Egyházmegyében ez a templom kapta meg 

elsőként ezt a címet. A kitüntető cím feltétele, hogy a templomnak 

térségi vonzereje legyen. Valamint az is szempont volt, hogy a 

templomban legalább egy olyan kegyszobor legyen, amelyhez 

valamilyen csoda köthető. Az andocsi templomban a párok 

gyakran imádkoznak a Szűzanyához azért, hogy gyermekkel áldja 

meg őket, de a gyógyulás miatt is sokan fohászkodnak. 

Varga László püspök beterjesztette a kérelmet a püspöki kar elé, 

majd miután ezt támogatták, továbbküldték a Vatikánba. A 

basilica minor rang miatt több újítást is bevezetnek majd az 

andocsi bazilikában. A szentszéket jelképező két kulcs ábrázolása 

ezután megjelenhet például a zászlón és a pecséten is, havonta 

pedig egy alkalommal latin nyelvű miséket is tartani kell majd.  

A basilicia minorról szóló okiratot október 10-én, a magyarok 

nagyasszonya búcsúján adja át Varga László megyéspüspök. 

„– Kitüntetés a bazilika plébánosának lenni – mondta Szalai 

Tamás plébános. – Már 13 éve szolgálok a településen, most 

azonban egy kicsit minden megváltozik. Azt fontos tudni, hogy a 

bazilikai rang sokkal több feladattal is jár. Állandó gyóntatási 

ügyeletet kell majd biztosítanunk. Ha nem bírom egyedül, a többi 

pap is besegít. Eddig is nagyon népszerű volt az andocsi templom, 

amikor nem tombolt a járvány, évente tizenkétezernél is több 

zarándok fordult meg nálunk. Nemcsak Magyarországról, hanem 

Ausztriából, Németországból és Lengyelországból is ellátogattak 

ide. Zarándokok már idén is voltak Andocson, az első csoportok 

májusban tekintették meg az ötszáz éves búcsújáró helyet. A 

tavaly megújult templomi környezet is magával ragadja a 

turistákat. A Rózsafüzér kertet több tucat fehér és vörös rózsával 

díszítették, így állítottak emléket annak az ötszáz évvel ezelőtti 

legendának, amikor két hatalmas angyal a kápolnát és a Szűzanya 

szobrát Kalocsáról Andocsra vitte.” 

       forrás: internet (részlet) 

Basilica minor 

 

Hirdetés Az Utolsó Vacsora Plébánia Tab Karitászcsoportja 2019-ben 

Szolgáló Szeretet Ifjú Reménysége néven alapított díjat azzal a 

céllal, hogy elismerje a városunkban működő általános iskolák 

egy-egy végzős diákjának tehetségét, kulturális, közösségi és 

karitatív munkáját. Nagy öröm számunkra, hogy az idei éveben a 

katolikus iskolából 3, az állami iskolából 1 ballagó diák nyújtotta 

be pályázatát. A díjazottak oklevelet, Árpád-házi Szent Erzsébetet 

– a szolgáló szeret példaképét – ábrázoló üveg plakettet kaptak, 

valamint a díj patrónusai által felajánlott (tizenötezer forint) 

pénzjutalomban részesültek. A beérkezett pályázatok elbírálását 

Karitászcsoportunk Ifjúsági Munkacsoportja végezte. 

A 2020/2021. tanévben az Utolsó Vacsora Plébánia Tab 

Karitászcsoportja a Szolgáló Szeretet Ifjú Reménysége – díjat 

adományozta: 

Lenhoffer Réka Anna, a Tabi Takáts Gyula Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 8.b osztályos tanulójának és Nyul 

Barnabás, a Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és 

Óvoda 8. osztályos tanulójának. 

Szívből gratulálunk elismerésben részesülő ballagó diákoknak! 

           Dr. Vajda Péter csoportvezető 

Szolgáló Szeretet Ifjú Reménysége 

http://www.tabiplebania.hu/
https://www.sonline.hu/kultura/helyi-kultura/felezer-esztendos-mar-az-andocsi-csoda-3332401/
https://www.sonline.hu/kultura/helyi-kultura/felezer-esztendos-mar-az-andocsi-csoda-3332401/
https://www.sonline.hu/kultura/helyi-kultura/felezer-esztendos-mar-az-andocsi-csoda-3332401/

