
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 az eddigi 585000 Ft 

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  

Előre hirdetem, hogy július 15-től- 31-ig szabadságon leszek. 

Július 18-án és július 25-én, vasárnap 800 órakor lesz 

szentmise a plébániatemplomban, melyet Szalai Tamás 

andocsi plébános atya végez, valamint 1800 órakor, amelyet 

Dr. Takács Lajos ny. apát-plébános atya mutat be.  

Temetés ügyében, kérem, az andocsi plébánost keressék. 

Július 18-án, vasárnap délután 1330 órakor Lullán, 1430 órakor 

Zalán lesznek szentmisék, amelyeket Bálint Gábor 

balatonfenyvesi plébános atya mutat be. 

Július 25-én, vasárnap délután 1330 órakor Sérsekszőlősön, 

majd 1430 órakor Zalán búcsúi szentmisét végez Bálint Gábor 

atya, balatonfenyvesi plébános. 

Július 15-31-ig hétköznapokon -hétfő kivételével- nem lesznek 

szentmisék. 

      Sifter Gergő h.esperes-plébános 
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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Urunk mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk. 

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: 

Július 12., hétfő: 1800 Tab – Július 14., szerda 700 Tab 

Július 18., vasárnap:  

1300 Lulla – 1400 Zala - Tab: 800  és 1800 

Július 19., hétfő: 1800 Tab 

Július 25., vasárnap:  

1330 Sérsekszőlős – 1430 Zala - Tab: 800  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 

Segesd, a Fájdalmas Anya somogyi búcsújáróhelye 

Segesd két faluból: a református Alsósegesdből és a katolikus 

Felsősegesdből áll. A búcsújáró kápolna a két falu határán van. A 

település ferences kolostora a rendi hagyomány szerint már a XIII. 

század végén fennállt. Első templomát is a Boldogságos Szűz 

Mária tiszteletére szentelték. (…) A XVI. században a Szűz 

Máriáról elnevezett (mariánus) ferences rendtartományhoz, a 

pécsi őrséghez tartozott. A török csapatok 1566-ban dúlták fel a 

falut és kolostorát is. A Rákóczi-szabadságharc alatt is 

elnéptelenedett a kolostor, s csak a XVIII. század közepén éledt 

újjá. 

A felsősegesdi Szentkút mintegy másfél kilométerre van a 

településtől. A legenda szerint a falu szélén folyó patak közelében 

megjelent - még a török idők előtt - Szűz Mária, és egy pásztorfiút 

kigyógyított súlyos betegségéből. Ettől fogva csodatévő víznek 

tartják a forrást. Több gyógyulásról is készült feljegyzés. A 

legendás hagyomány szerint a segesdi hegy tövében felbukkanó 

forrásnál már a török időkben sokan visszanyerték egészségüket. 

Ezek hírére gróf Széchenyi Antal tábornok kápolnát építtetett 

föléje, ahol a sasvári pálos templom (ma Szlovákia) híres 

Pietájának másolatát helyezte el. A kútnál Mária közbenjárására 

sok imameghallgatás történt, sokan nyerték vissza egészségüket, s 

ezeket az eseteket a ferences rendházban az atyák lejegyezték. A 

hálás hívők ajándékai jelzik mindezt, amelyek a kegykápolna 

falán találhatók. A barokk kápolna festőien szép erdős 

környezetben áll. A Fájdalmas Anya XVIII. század közepi festett, 

faragott fa kegyszobra fölött a baldachin Sasvár egykori, ma már 

nem létező kegyoltárát idézi. A Fájdalmas Szűz somogyi 

búcsújáróhelyén 5 búcsút tartottak régen: a Pünkösdit, a 

Sarlósboldogasszony-, a Nagyboldogasszony-, a 

Kisboldogasszony-, és a Magyarok Nagyasszonya napit. Az 

elmúlt években Nagyboldogasszony és Kisboldogasszony 

ünnepére szerveztek zarándoklatot az ország minden részéről 

érkezőknek. 

A búcsújárás során érdemes felkeresni a volt ferences templomot, 

amely a XVIII. század közepén épült (1744). A patinás templom 

nemcsak kívülről szemet gyönyörködtető, de belsejében is akad 

olyan látnivaló, amely miatt érdemes a turistáknak ellátogatniuk a 

dél-somogyi településre. A Krisztus levétele Szűz Máriával 

oltárképet Schaller István készítette, s 1777-ből való, míg a Szent 

Katalint ábrázoló oltárképet pedig Dorfmeister festette 1779-ben. 

A 14 darabból álló Stációt 1848-ban fejezte be Horváth Hilárion 

szerzetes. 

(forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon 
és internet) 

„Fájdalmas Szűz hozzád jöttünk, 

Szent képedre sírva nézünk! 

Látjuk, mint hull könnyed fiad holttestére, 

Szent Szíved hét tőrrel van átverve. 

Köszönteni jöttünk, gyászba borult rózsa, 

Mária Hétfájdalmú Szűzanya. 

 

Fájdalomnak ünnepére 

Jöttünk ide a szent helyre. 

Messze földről, anyánk, tehozzád sietünk, 

Hogy fájdalmaidról emlékezzünk! 

Köszönteni jöttünk, gyászba borult rózsa, 

Mária Hétfájdalmú Szűzanya.” 
( Ipolyvölgyi Németh J. Krizosztom 

Búcsújáró és zarándok kegyhelyek 2. 
Hirdetés 

http://www.tabiplebania.hu/

