
Zalán szeptember 12-én, vasárnap kivételesen, 1300 órakor 

kezdődik a szentmise, kérem a Testvérek megértését.  

Sérsekszőlősön a hegyi keresztnél szeptember 19-én, vasárnap 930 

órakor mondunk szentmisét. Hívjuk és várjuk az Egyházközség 

egész területéről a híveket. 

A sérsekszőlősi templom búcsúját Szent Mihály főangyal 

tiszteletére október 3-án, vasárnap 930 órakor kezdődő 

szentmise keretében ünnepeljük. 

Előre hirdetem, hogy október 3-án vasárnap a 1100 órakor 

kezdődő szentmise keretében termény-betakarítási hálaadó 

ünnepet tartunk. Szeretettel kérem a Testvéreket, hogy 

hozzanak magukkal olyan terményeket, amit szeretnének 

megáldatni, hálát adni érte. A terményeket ünnepi körmenetben 

helyezzük az Úr Krisztus lábai elé. A szentmise után agapét 

szeretnénk tartani, kérem, kínáljuk meg egymást abból, amit 

hoztak magukkal /sütemény-bor- kalács-szörp…/ 

   Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Magyarok Nagyasszonyának engesztelő temploma Zala megye 

legjelentősebb kegyhelye, mindössze tizenhárom kilométerre 

Nagykanizsától. A kegyhelyet dr. Szendy József veszprémi érsek 

1988. április 13-án ajánlotta fel a Szűzanyának, s e naptól kezdve 

lett a Magyarok Nagyasszonyának engesztelő temploma. A 

templom melletti épületbe, a Nyolc Boldogság Közösség 

kolostorába (egykori ferences zárda) egész éven érkeznek 

zarándokok. A zarándokturizmus a legősibb, ma is élő ága az 

idegenforgalomnak. A Közösség kápolnájában található a 2003-

ban boldoggá avatott szegények orvosa, Batthyány-Strattmann 

László ereklyecsontjának egy kis darabja. Minden hónap 13. napja 

a kegyhely engesztelő napja, amely a külföldieket is a településre 

vonzza. Ezen a napon a délutáni órákban gyülekeznek a hívók. A 

templom körüli hegyoldalán Keresztút-járás veszi kezdetét 17 

órakor, amelyet a fél hétkor kezdődő mise követ. Ezután virágos-

gyertyás körmenetre kerül sor az Oltárszentség előtt, majd a 

kegytárgyak megáldására. Az esti órákban közös imádkozások, 

fohászkodások zajlanak, végül éjfél előtt szentmisét mutatnak be. 

A zarándokoknak lehetőségük van arra, hogy az éjszakát 

virrasztással töltsék el a régi kolostor épületében, amíg reggel 

tovább nem utaznak. A kegytemplomhoz vezető út mentén a 

fafaragók, magyar királyokat ábrázoló szobrai sorakoznak, a 

dombtetőt pedig méltósággal a templom uralja. Története Kanizsa 

várának visszafoglalása után kezdődött azzal, hogy a vár körüli 

nagybirtok – benne Homokkomárom is – az új várkapitány, 

Schenkendorf József használatába, illetve tulajdonába került. 

Schenkendorf özvegyétől 1717-ben Esch Ferenc vásárolta meg a 

birtokot, s a kihalt lakosság helyére német családokat telepített 

Homokkomáromba és környékére. A mai templom építését 1722-

ben kezdte el. A leírások szerint már ekkor csoda történt: „…az új 

fakápolna építésekor egy fában találtatott a Szűz Mária képe, ott 

azon a helyen, melyen jelenleg a nagy oltár nyugszik. Az itt talált 

képet többször levitték az alsó kápolnába, de éjszakánként mindig 

visszajött előbbi helyére. Ezt a Mária-képet tették a templom 

elkészültekor a fő oltárra, és azóta is ott van.” (Az üvegre festett 

kegykép Dürer „Körtés Madonna” című képének – 1512 – 

másolata. Feltehetően a törökök elől rejtették el 1526 körül, s 

mintegy 170 évig várt a földben a megtalálására.) 

A templom teljes befejezést gróf Batthyány Lajos, Magyarország 

nádora, Kanizsa ura végezte el, aki 1744-ben királyi adományként 

kapta meg Homokkomáromot és környékét. Ő gondoskodott arról 

is, hogy híressé tegye a nem mindennapi templomot. Ehhez ide 

hozatta Rómából Kis Szent Félix csontjait. Mint az egyház-

történelemből is ismert, Publiusz római helytartó Szent Felicitászt 

150-ben, hét fiúgyermekével együtt megostoroztatta, majd a hét 

éves Félixet és a legkisebb testvérét dorongokkal agyonverette. 

Az ereklye homokkomáromi elhelyezésének korabeli leírásában 

ez áll: „Szent Félix vértanú gyermek ereklyéit Rómából 

megszerezvén 1751-ben, előbb ugyan Kanizsára hozatta, és onnan 

pünkösd harmadnapján, június 2-án lehető nagy ünnepéllyel: 32 

egyházi személy, számos tisztviselők, nemesek és mintegy 16 ezer 

ember kíséretében, 30 zászló alatt, tarackok durrogása, áhítatos 

énekek közben Homokkomáromba hozatta…, a nagy oltárra 

helyezte, oda, hol máig a nép ezreitől meglátogattatik, a 

Boldogságos Szűz Mária képe alatt.„ Most a templom oldalában 

látható az ereklye, s alatta a történet rövid összefoglalása. Bot 

Jakab magyar adminisztrátor feljegyzéseiből pedig az tudható, 

hogy 1751 és 1783 között több mint 50 csodás gyógyulás történt 

Homokkomáromban.                                forrás: homokkomarom.hu 
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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent. 

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: 

Szeptember 6., hétfő: 1800 Tab – Szept. 8., szerda: 800 Tab 

Szeptember 10., péntek: 1800 Tab 

Szeptember 12., vasárnap:  

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

Szeptember 13., hétfő: 1800 Tab – Szept. 15., szerda: 800 Tab 

Szeptember 17., péntek: 1800 Tab 

Szeptember 19., vasárnap:  

800 Bábony – 930 Sérsek keresztnél - 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 

Idén újra felállítjuk a sátrat és az üstöt. Szeptember 11-én, 

szombaton a város szüreti mulatságán. A plébánia és az iskola 

Szülői Munkaközösségének csapatai közös sátornál főznek. 

Plébániánk és a Szülői Munkaközösség támogatásának 

köszönhetően mindenkit, aki úgy érzi, kötődik hozzánk, s 

ellátogat sátorunkhoz, vendégül láthatunk egy tál meleg 

gulyásra. Reméljük, hogy e már hagyományosnak mondható 

eseményen minél többen ülhetünk le közösen az Úr asztala 

mellé, és egy tál gőzölgő leves kíséretében örülni tudunk 

egymásnak, közösségünknek, az életnek. Szeretettel hívunk és 

várunk mindenkit!      

     Szervezők  

 

Szüreti Mulatság Tabon 

 

Hirdetés Búcsújáró és zarándok kegyhelyek 4. Homokkomárom 

 


