
Az Egyházközség szervezésében gyalogos zarándoklatot 

hirdetünk Andocsra, 2021. augusztus 15-én, vasárnap. 

Csatlakozzon hozzánk, hogy együtt adhassunk hálát az andocsi 

Szűzanyának! Jelentkezni lehet 2021. augusztus 8-ig a 

sekrestyében szentmisék előtt és után, vagy a tabi plébánia 

elérhetőségeinek egyikén. Jelentkezéskor kérjük megadni: nevet, 

elérhetőséget. A zarándokfüzet ára 300 Ft/fő, a csak oda utat 

vállalók estében programfüzet a buszköltséggel együtt 500 Ft/fő. 

Augusztus 20-án, pénteken államalapító Szent István királyunk 

ünnepe, Lullán 830 órai kezdettel tartjuk a szentmisét 

kenyérszenteléssel. Tabon, az ünnepség után 1000 órakor 

kezdődik az ünnepi szentmise a plébániatemplomban, 

amelynek végén a testvéregyházak képviselőivel együtt 

megáldjuk az új kenyeret. Szeretettel hívom és várom a 

Testvéreket e szép ünnepre.  

        Sifter Gergő h.esperes-plébános 

 

„Hozzád jövünk, Szent Márton. 

Isten katonája, Krisztus küldötte, 

az evangélium tanúja és az egyház pásztora. 

Kérünk, járj közben értünk Istennél 

mélységes csendünkben, magányos éjszakáinkon. 

Adja meg nekünk az Úr, 

hogy hűségesen kitartsunk 

hitünkben és az imádságban.” 
forrás: internet 

Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.          X. évf. 27. szám                   2021. augusztus 8. 

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

Zsoltár: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes 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 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 

Augusztus 16., hétfő: 1800 Tab – Aug. 18., szerda: 700 Tab 

Augusztus 20., péntek: 830 Lulla - 1000 Tab 

Augusztus 22., vasárnap:  

800 Bábony – 930 Sérsekszőlős - 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 

Vörs egy község megyénkben, a Marcali járásban, és hivatalosan, 

levédetve a Kis-Balaton fővárosa. Nem kegyhely, de több 

nevezetesség miatt is érdemes egyházmegyénk itt található 

templomát felkeresni, amit Szent Márton tiszteletére szenteltek, és 

így ez által tudott csatlakozni a Szent Márton Útvonalhoz. A 

Szent Márton Európai Kulturális Útvonalat az Európai Tanács 

2005-ben kiemelkedő jelentőségű európai kulturális úttá 

nyilvánította. Vörs az ennek nyomán kialakított "Via Sancti 

Martini" hálózat egyik állomása. A ma már műemléki védelem 

alatt álló római katolikus templom 1720-ban épül késő barokk 

stílusban, nevezetes, barokk stílusú tornyát 1845-ben kapta. Mai 

formáját 1906-ban nyerte el. Főoltárának közepén Szent Márton 

könyvet és fehér ludat tartó szobra áll. A kereszthajóban az 

Amiens-i jelenetet ábrázoló modern üvegablak van. A templom 

előtti Szentháromság-szobor talpazatán Szent Domonkos, Szent 

Vendel és a kezét áldásra emelő Szent Márton püspök szobra 

látható.  

Az Európa Tanács 2005-ben a Szombathelytől Tours-ig vezető 

útvonalat Európai Kulturális Útvonallá nyilvánította, hogy 

bemutassa Európa legnépszerűbb szentje, Szent Márton életét és 

kultuszának kiemelkedő emlékeit. Szent Márton 316-ban született 

a pannóniai Savariában, melynek helyén a mai Szombathely 

városa épült. Katonai tribunus fiaként tizenöt éves korában maga 

is katonának állt. A Római Birodalom katonái közül kitűnt 

jóságával, a betegek és a szegények iránti részvétével. Tizennyolc 

éves korában Amiens-ben megkeresztelkedett– abban a városban, 

ahol egy didergő koldusnak adta a fele köpenyét. Álmában Jézus 

elmondta neki, hogy ő volt a koldus, akivel jót tett. A látomás 

hatására kereszténnyé lett, elhagyta a katonai pályát, és térítő útra 

indult.  

Márton az Árpád-ház, majd a magyar királyok patrónusa, és 

Magyarország védőszentje is lett. 

A Szent Márton Központok Európai Hálózata által jóváhagyott 

csatlakozó útvonalak (útirányok): 

Via Trajectensis: Tours-ból Párizst és Amienst-t érintve a 

hollandiai Utrechtig vezet. 

Via Caesara Augusta: Tours-ból Poitiers-t és Bordeaux-t érintve 

a spanyolországi Zaragozáig vezet 

„Középső” útvonal: Szombathelytől indul. Németországon 

(Rottenburg - Worms) át Tours-ig vezető út. A közelebbi útirány 

egyelőre nem került teljes egészében meghatározásra. 

Magyarországi szakasza: Szombathely - Kőszeg - Sopronhorpács 

- Bogyoszló - (Pannonhalma) - Bágyogszovát – Lébény, Halászi - 

Rajka - (Pozsony). Az útvonalhoz Pozsonynál csatlakozik a 

Csallóközi Szent Márton Út. 

Vörs és a temploma leginkább a hatalmas méretű, több napon 

keresztül épített betleheméről ismert. 1948 óta advent első 

vasárnapjára a templomban építik fel Európa legnagyobb 

természetes anyagokból, mohából, zuzmókból, élethű figurákból 

készülő beltéri híres betlehemét, amely több mint 60 

négyzetméteren áll. A minden évben teljesen máshogy 

berendezett építmény az adventi időszakban több tízezer embert 

vonz a településre és a templomába. 

forrás: internet, Wikipédia 

Vörs, a Szent Márton Útvonal és a betlehem 

Hirdetés 

Ima Szent Márton sírjánál 

https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zs%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Somogy_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Marcali_j%C3%A1r%C3%A1s

