
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 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  

Temetés ügyében, kérem az andocsi plébánost keressék. 

Július 15-31-ig hétköznapokon hétfő kivételével nem lesznek 

szentmisék. 

      Sifter Gergő h.esperes-plébános 

hagyomány volt. A "Gyugynak harangot hozott a víz" legenda 

miatt lett Gyugy búcsújáró hely. Amikor a török elfoglalta az 

országunk e területét is, akkor a gyugyiak a templom harangját 

a domb tövében, a völgyben elásták, hogy megmenekítsék a 

törököktől. Amikor 100 év múlva felszabadult ez a falu is a 

török uralom alól, egy özönvízszerű esőzés kimosta a harangot a 

földből. Ha nem is csodának, de jelenségnek fogták fel. Így hamar 

búcsújáróhely és zarándokhely lett Gyugy. Ezt az is segítette, 

hogy vásári joga is volt a településnek. 

Az Árpád-kori templom dombja alatt három Szent György-vonal 

keresztezi egymást, a radiesztéták szerint gyógyereje van ennek az 

emelkedőnek. A templomdombra ácsolt pad csodatevő hatásáról 

is regék szólnak. Háttámláján tábla jelzi a Szent György-vonal 

haladásának irányát.  

A II. János Pál-dombon álló templomhoz egy huszonegy stációból 

álló út, a Nemzetünk Csillagainak Emlékösvénye vezet. A 

különleges stációk a magyarság történelmi alakjait idézik meg 

Attilától Petőfiig, Széchenyitől Horthyig, Szent-Györgyi 

Alberttől, Puskás Öcsiig vagy Papp Laciig. A stációkat Bíró 

László püspök és Gyuriga Károly plébános szentelte fel 2010. 

augusztus 28-án. 

(forrás: Imacaffe és internet) 

Menjünk Gyugyra búcsúra! 

"Boldog a kistemplom, együtt érez velünk,  

Sokáig szolgál még, azt ígéri nekünk,  

Megszépült arcával tekint fel az égre - minden 

ami itt van - Isten dicsősége!" Jelenka György 
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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Megnyitod kezedet, Istenem, * és táplálsz minket. 

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 26., hétfő: 1800 Tab  

Augusztus 1., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100  és 1800 

Augusztus 2., hétfő: 1800 Tab – Augusztus 4., szerda: 700 Tab 

Augusztus 6., péntek: 1800 Tab 

Augusztus 8., vasárnap:  

800 Torvaj – 930 Megyer - 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 

Gyugyi kegyhely 

Gyugy már az avarkorban is település volt. Ennek tanúja a 

Kossuth utcában talált avar kori temető. A honfoglalást 

követően 1238-ban a Bő nemzetség Izsép tagja szerezte 

birtokul a vidéket. A honfoglaláskor és az azt követő 

évszázadokban hatalmas dió-erdők voltak a vidéken. 

Honfoglaló őseink a diófát "gyugy"-nak hívták, amit a 

település neve is őriz. Gyugy első sorban a középkori eredetű 

templomáról vált ismertté, és nemcsak Somogy megyének, 

hanem egész hazánknak is szakrális kegyhelye. Az 

idomtéglából készült, gazdagon tagozott, festett déli kapu, a 

román stílusú félköríves ablakok, a szentély falában kialakított 

szoborfülke egyedi építészeti megoldást tükröz. A régi 

formájára helyreállított Isten háza a románkori falusi 

templomépítészet kimagasló emléke, és nem csak a Dél-

Balatonnak, de Somogy megyének is az egyik gyöngyszeme. 

2005-ben Somogyország Kincse kitüntető címet kapott a 

templom. A templom a falu felett, egy domb oldalában 

fehérlik, sőt tündököl – egy alapos és tetszetős restaurálásnak 

köszönhetően. A véletlennek is köszönhető és a románkori 

építészet iránt kevésbé fogékony késői utódoknak, hogy 

fennmaradt Árpád-kori temploma. Így történt, hogy amikor a 

gyugyiak illő módon tatarozni kívánták Isten hajlékát, egyre 

szebb, ép részletek kerültek elő. A millecentenárium örömére 

és országos segédlettel helyre is állították a templomot és 

díszparkot, kiránduló-helyet is építettek köré. 2007-ben a 

dombot, amelyen a templom áll, II. János Pál pápáról nevezték 

el.  

Menjünk Gyugyra búcsúra! A ma már tréfásnak tartott mondás 

a gyugyi búcsúról arra utal, hogy valamikor a község 

nevezetes templomos hely volt, az I. világháború kitöréséig 

búcsújáró zarándokhely.  A 2000-es évek után élesztették fel 

újra a búcsút. Valamikor Gyugyra búcsúra menni nagy 

Búcsújáró és zarándok kegyhelyek 3. 

Hirdetés 

http://www.tabiplebania.hu/

