
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! 

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.  

Szeptember 1-jén megkezdődik az új tanév, és ezzel együtt a 

hitoktatás is az iskoláinkban. Kérjük a kedves szülőket, hogy 

ne feledkezzenek meg gyermekeik vallásos nevelésére tett 

ígéretükről és engedjék, hogy a világi tanulmányok mellett a 

hittanórákon, és a vasárnapi szentmiséken Istent és az ő tanítását 

megismerjék.  

A Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola tanévnyitó 

szentmiséjét szeptember 1-jén, szerdán a 800 órakor kezdődő 

szentmise keretében ünnepeljük. A szentmisét Varga László 

kaposvári megyéspüspök úr mutatja be. 

     Sifter Gergő h.esperes-plébános 

tovább-haladási lehetőségeket, illetve hol tartózkodik a gyalogos, 

onnan merre milyen útvonal vezet tovább, mely útvonalon milyen 

útjelzést követve hová juthat, az egyes célpontok milyen távolságra 

vannak a tábla helyétől és elérésükhöz mennyi idő szükséges. 

forrás: internet, Wikipédia (részlet) 
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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Uram, jobbodon áll a királynő * arannyal átszőtt ruhában. 

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 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 

Augusztus 23., hétfő: 1800 Tab.-. Aug. 25., szerda: 700 Tab 

Augusztus 27., péntek: 1800 Tab 

Augusztus 29., 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 

A zarándoklás (latinul peregrinatio) jelentése: utazás szent 

helyekre. Közép-Európa összes szent helyét túrautak kötik össze. 

A legnagyobb, a Mária út, mely népünk Máriához kötődő szent 

helyeit (kegyhelyeit, kápolnáit, forrásait) csatolja be az európai 

zarándok vérkeringésbe. A zarándoklás azonban nem egyszerűen 

utazás, túra, vagy kirándulás. A zarándokút lépései elsősorban 

belső lépések az emberi szív szentélye, és Isten irgalmának élő 

forrása felé. (forrás: mariaut.hu) 

A Mária-út (Via Mariæ) Közép-Európában haladó (turista és) 

zarándokúthálózat építése 2006 óta folyik több ország 

egyesületének és alapítványának kezdeményezésével és 

összefogásával. Céljuk az, hogy megismertessék Közép-Európa 

vallási és kulturális értékeit, a zarándoklatra vállalkozók számára 

pedig biztonságos zarándokhálózatot építsenek ki. A Mária-út a 

modern vallásos szemléletnek megfelelően ökumenikus. 

A Mária-út megalakításához a magyarországi Szűz Mária 

búcsújáró helyek nagy száma és az El Camino zarándokút adta a 

gondolatot. A közép-európai népek Mária-tiszteletére építve 

összekapcsolja a Mária-kegyhelyeket és az útvonal mentén lévő 

történelmi, kulturális értékeket, vallásra való tekintet nélkül. A 

zarándokút elsősorban gyalog, de több szakaszon lovon vagy 

kerékpárral is megtehető. 

2006. május 7-én magánszemélyek alapították a Mária Út 

Közhasznú Egyesületet, azzal a céllal, hogy feltárja és ápolja a 

magyarországi Mária kegyhelyeket, létrehozza a Magyarországon 

átívelő Mária-zarándokutat, ezekhez kapcsolódóan 

zarándoklatokat szervezzen, részt vegyen az ehhez 

elengedhetetlenül szükséges szolgáltatások működtetésében, 

továbbá a hitélet támogatása, és a keresztény élet értékrendjének 

valamint a „Mária Ország” kultusz megismertetése mindvégig 

megőrizve nyitottságát a nem hívők és a más felekezetiek 

irányában is. A Mária-út működtetésében és folyamatos 

fejlesztésében jelentős részben önkéntes munkára támaszkodik. 

Az útvonalak kijelölésekor néprajzi kutatásokat és főként az 

egykori búcsúsok már évtizedekkel korábban még élő útvonalait 

is felhasználtak. 

2016-ban a Mária-tisztelet zarándok és búcsú hagyománya az út 

szervezőinek kezdeményezésére felkerült a szellemi kulturális 

örökség nemzeti jegyzékébe. 

A Mária-út folyamatos bővülésével egy kereszt-forma rajzolódik 

ki Közép-Európa felett. A – szakaszokra osztott, de – hosszú távú 

utakat számos más, regionális útvonal egészíti ki. A vallásos 

embereken felül mindazoknak szól, akik jó szándékkal, nyitott 

szívvel azért kelnek útra, hogy mélyebben megismerjék 

önmagukat, a különböző vidékeket, városokat, kegyhelyeket. A 

zarándokút nagy részben saját útvonalon halad, lehetőleg a 

forgalmas utaktól távol, csendes környezetben. 

2009-ben kezdték meg az egységes turista-jelzésrendszer 

kialakítását. A Mária-utat középső szárán keresztté alakított m 

betű szimbolizálja. Az Európában szokásos turistajelzés színeken 

(kék, piros, sárga, zöld) felül a lila (vagy viola) szín jelenik meg, 

illetve a hagyományos motívumok (vízszintes sáv – fő utak; 

kereszt – átkötő utak; háromszög – csúcs vagy kilátópont; kör – 

forrás vagy ivóvíz; négyzet – szálláshely vagy lakott település; 

omega – barlang; L – rom; ɔ – körút jel) még a kegy- és 

pecsételőhelyek jelzéseivel egészülnek ki. 

A gyalogosturista csomóponti (útbaigazító) táblák az európai 

irányelvek és magyar szabványok mentén alakultak ki a Mária-út 

meghatározó grafikai elemeivel. Tartalmazzák a kiindulási és 

Mária út 1. rész 

Hirdetés 
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