
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.  

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 reggel 8 órakor 

kezdődő szentmise keretében ünnepeljük! A szentmisét Varga 

László kaposvári megyéspüspök úr mutatja be. 

Varga László megyéspüspök úr 2021. augusztus 1-től a Szent 

Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda megbízott 

intézményvezetőjét, Nagy-Kálsecz Mariannt 5 évre kinevezte 

iskolánk és óvodánk intézményvezetőjének. Az 

intézményvezető asszony -Varga László megyéspüspök 

egyetértésével - augusztus 1-től az iskola igazgatóhelyettesévé 

nevezett ki, így mindennap az iskolában is tevékenykedem, ahol 

a leendő 5. osztály osztályfőnöke is leszek. Ezért ha a plébánián 

nem is, az iskolában megtalálható leszek. A plébániai munka 

természetesen zavartalanul folytatódik tovább, minden más 

feladatom megtartása mellett! 

        Sifter Gergő h.esperes-plébános 
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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 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  

Augusztus 30., hétfő: 1800 Tab – Szept. 1., szerda: 800 Tab 

Szeptember 3., péntek: 1800 Tab 

Szeptember 5., vasárnap:  

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 kelet-nyugati fő ág (M01, M10) és déli alternatívája (M03)  

A kezdeményezés első útvonala, a kelet-nyugati fő szakasz 2007-

ben kapta a Mária-út elnevezést (M01). Jelzései lila (viola) 

színűek. Ez a zarándokútvonal Mariazelltől Csíksomlyóig tart, és 

mintegy 1400 kilométer hosszúságú. Ezt a távot gyalogosan közel 

60 nap alatt lehet megtenni. Az útvonal nyugati fele 2009-ig 

készült el, ezt, a Mariazell és Budapest közötti szakasz 500 

kilométerét Mindszenty József bíborosról nevezték el. A Mária-út 

erdélyi szakaszának gondozói az utolsó, a Hargita megyei 

Parajdtól induló körülbelül száz kilométerének két 

zarándokútvonalát a 2018-as csíksomlyói pünkösdi búcsúra 

teljesen kiépítették és ellátták az útvonaljelző táblákkal és 

festésekkel, melyek ezáltal azóta gyalogosan, kerékpárral, illetve 

lóháton is járhatók. 

Jelzés:  

 

 

Az M10, vagy Ferences út Tatabányáról Esztergomon és 

Mátraverebélyen át Abasárra közel 250 kilométer megtételével ér. 

Jelzései lila színűek.  

Az alternatív útvonalak egyike a déli út (M03), mely Mariazellt 

Csíksomlyóval dél-Zalán, Pécsen és Szegeden át köti össze. 

Jelzései lila (viola) színűek. 

Az észak-déli fő ág (M02)  

A 2010-es években bővült ki a zarándoklat útvonala az észak-déli 

fő szakasz (M02), amivel Częstochowát Medzsugorjével terveztek 

összekötni. Jelzései kék színűek. Az út magyar pálos rend 

lengyelországi központjától a Bosznia-hercegovinai Mária-

jelenések helyszínéig vezet.  

További útvonalak 

Városi Mária-út jelző táblák 

Az M04, vagy Bencés út 2020-ban még nem készült el. Tervek 

szerint a körülbelül 450 kilométer hosszú, Bécsből vagy 

Máriavölgyből induló zarándoklat Máriakálnok-Győr-Andocs 

útvonalon Pécsre tart majd. Jelzései kék színűek.  

Az M05 számozású Összekötő út 2020-ban még kiépítés alatt van. 

Útvonala Mariazellből Máriavölgy-Márianosztra-Máriabesnyő-

Marosvásárhely-Zetelaka irányban Csíksomlyóra vezet. Jelzései 

piros színűek.  

Hargita megyét érintő erdélyi útvonalak: az M01, M03 és M05 

mellett az M12 – ami jelzései kék színűek – Brassó–

Sepsiszentgyörgy–Csíkszereda–Csíksomlyó–Maroshévíz–

Dornavátra.  

Az M28 – ami jelzései sárga színűek – Kóstelek–Csíkszereda–

Csíksomlyó–Kézdivásárhely–Sepsiszentgyörgy, az M29 pedig – 

ami jelzései zöld színűek – Miklósvár–Barót–Csíkszentimrei 

Büdösfürdő–Csíkszereda–Csíksomlyó településeken át haladnak.  

Az M50, az úgynevezett Ortodox ág 2020-ban még kiépítés alatt 

van. Lőcséről Máriapócs-Szatmárnémeti-Máramarossziget 

útvonalat követve Szucsávára érkezik. Hossza megközelítőleg 

1000 kilométer. Jelzései piros színűek.  

Az M60, avagy a Vasvári ág 400 kilométeres, Csákánydoroszlóról 

indul és Vasvár-Sümeg-Székesfehérvár-Ercsi útvonalon Dabasig 

tart. Jelzései piros színűek.  

Az M80 a Kiengesztelődés útja nevet kapta. 2020-ban még 

kiépítés alatt van. Körülbelül 600 kilométeren át tart. Lőcséről 

indulva Mátraverebély-Máriabesnyő-Pálosszentkút útvonalon 

Szegedre érkezik. Jelzései kék színűek.  

      forrás: internet, Wikipédia (részlet) 
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