
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  

      Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Szent László freskókat, folyamatosan gazdagodó, virtuális 

gyűjteményként. Tíz, Szent Lászlóról szóló korabeli forrásszöveg, 

vers és ének is meghallgatható. A somogyvári Szent László 

Nemzeti Emlékhely látogatóközpontja erre az intellektuális 

kalandra hívja az érdeklődőket. Az itt megszerzett ismeretekkel 

élménnyé válik a rom felfedezése. 

A látogatóközpontban kialakított kiállítás három téma köré 

csoportosul: a középkori apátság, az alapító, Szent László 

személye, és a rom. forrás:Szent László Nemzeti emlékhely oldala 

Hagyományos rendezvény a Szent László-napok eseménysorozata, 

mely minden évben a László naphoz közel eső hétvégén kerül 

lebonyolításra. Ekkor egyházi, kulturális és szórakoztató 

programok várják a helybelieket és az idelátogatókat. Már 

papszentelés is volt ezen a szent helyen. 
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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Mennyei kenyeret * adott nékik az Úr. 

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: 

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

Augusztus 6., péntek: 1800 Tab 

Augusztus 8., vasárnap:  

800 Torvaj – 930 Megyer - Tab: 1100  és 1800 

Augusztus 9., hétfő: 1800 Tab.-. Augusztus 11., szerda: 700 Tab 

Augusztus 13., péntek: 1800 Tab 

Augusztus 15., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Torvaj - Tab: 1100  és 1800 – 1300 Zala 

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 

A somogyvári bencés monostor nem a szokványos zarándokhely, 

de nekünk, somogyiaknak nagyon fontos. Hiszen egyházmegyénk 

védőszentje Szent László, aki alapította. Szent László király 1091-

ben alapította a somogyvári bencés monostort a Kupavárhegyen. 

Somogyország szívében, Koppány vezér egykori birtokán 

telepített le a dél-franciaországi Saint-Gilles-ből hívott 

szerzeteseket. A középkori Magyarország legnagyobb 

monostortemplomát ezért a francia anyakolostor patrónusa, Szent 

Egyed (Saint Gilles) tiszteletére szentelték. Somogyvárt több mint 

négy évszázadon keresztül lakták a szerzetesek és látogatták a 

zarándokok. 

Hogy mi volt az az értékes ereklye, amelyet a zarándokok, köztük 

a fejedelmek és királyok is felkerestek itt, homály fedi. 

Az egykori hatalmas épületegyüttesből a történelem viharai csak 

romokat hagytak, az évszázadokig virágzó apátságról szóló írott 

források is jórészt elenyésztek. A romok, faragott kőtöredékek, 

régészeti leletek és a megmaradt feljegyzések gondos 

tanulmányozása alapján lehetséges képet alkotni az apátság 

viszontagságos történetéről és az egykori épületekről. A 

legfrissebb tudományos eredmények interaktív bemutatásával 

ehhez igyekszik az érdeklődőknek kiindulópontot nyújtani a 

somogyvári látogatóközpont. Nemcsak a legendák, de a 

történetírók szerint is kimagaslik a magyar nemzet 

legnagyszerűbb személyiségeinek sorából Szent László király. 

(1046-95) A somogyvári bencés monostorban a szerzetesek 

évszázadokon át nap mint nap imáikba foglalták nevét, így 

megemlékezve a monostor alapításáról is. A szentté avatott király 

emlékezetét, tetteit, a róla szóló históriákat őrzi és idézi fel a 

látogatóközpont különleges kiállítása, amely virtuális 

eszközökkel, interaktív módon mutatja be a Szent László-kultusz 

legfontosabb és legszebb műalkotásait. 

Több mint háromszáz éven át senki nem is sejtette, miféle 

romokat rejt a Kupavárhegy. A régészeti ásatások a XIX. század 

végén kezdődtek el Somogyváron. Ez az időszak méltán 

tekinthető a magyar régészet, művészettörténet és a nyomukban 

kifejlődött műemlékvédelem hőskorának. A kiállítás és a Szent 

László nyomát kísérő séta segítségével átélhetővé válik az a hit és 

elkötelezettség, amely Somogyvár kutatóit vezette, valamint az, 

hogy milyen izgalmas tudomány a romok kutatása, és milyen 

felelősségteljes kihívás a romok megőrzése és bemutatása. 

A látogatóközpont szomszédságában kialakított parkból induló, a 

hegy oldalában sűrűn kanyargó, fából ácsolt sétaúton közelíthető 

meg a várhegyen elterülő romterület. A turistaút padokkal 

szegélyezett pihenőiből visszapillantva kirajzolódik a lankás 

somogyi táj. Lenyűgöző a látvány a hegyen magasodó kilátóból 

is: madártávlatból látszik múlt és jelen, az egykori méltóságteljes 

apátsági rom és a kortárs építészet alkotásai: maga a 

látogatóközpont. A kiállítás a szent és az uralkodó kettősségét 

vizsgálva mutatja be a magyar középkor talán legnagyobb hatású 

királyát. A gyűjtemény gazdag interaktív magyarázó anyag 

segítségével felidézi Szent László koponyaereklyéjét és a szent 

legfontosabb középkori ábrázolását, a győri hermát. Megjelenik 

egy különleges képsorozat a búcsúszentlászlói ferences rendházba 

készült 8 darab, nagyméretű barokk olajkép is. Ezek Szent László 

legendáit illusztrálják, bővebb magyarázatuk az interaktív 

eszközökre került. A gyűjtemény legszebb darabjai, a Szent 

Lászlót ábrázoló falképmásolatok. Az akvarellmásolatok modern 

megfelelői, nagy felbontású fényképek és panorámaképek 

interaktív vetítése mutatja be a Kárpát-medence területén található 

Szent László Nemzeti Emlékhely 

Hirdetés 

http://www.tabiplebania.hu/

