
Sérsekszőlősön a hegyi keresztnél szeptember 19-én, vasárnap 930 

órakor mondunk szentmisét. Hívjuk és várjuk az Egyházközség 

egész területéről a híveket.  

Szeptember 24-én, pénteken iskolánk védőszentjének, Szent 

Gellért püspök és vértanú ünnepén 1100 órai kezdettel lesz 

szentmise a plébániatemplomban, amely alkalomra szeretettel 

hívjuk és várjuk a Testvéreket is. 

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 

Kevés olyan dolog van, amely a világ vallásaiban egységesen 

olyan fontos helyet kapott volna, mint a szőlő és a bor. A szüreti 

felvonulások, bálok, vigasságok egyértelműen a Bacchus kultusz 

tovább élését jelzik, igaz lényegesen szolidabb formában. Minden 

foglakozásnak, tevékenységnek volt védőszentje, így a 

borászoknak, szőlészeknek is. A szőlőhegyeken felállított 

keresztek, a szentek szobrai, esetleg kisebb kápolnák emelése 

mind-mind azt a célt szolgálta, hogy a termés megmeneküljön a 

pusztulástól, a termelés minden baj nélkül folytatódjon. Több 

helyen újraélednek a régi hagyományok, és az ezekhez 

kapcsolódó ünnepeknek, eseményeknek komoly szerepe van az 

adott közösség szervezésében, összetartásában és a szőlőhegyek 

megmaradásában. 

A legismertebb szőlő védőszentek: Január 22-én van Szent Vince 

napja. Elképzelhető, hogy a szent nevének és a latin bor szavunk – 

vinum - hasonlatos hangzása segítette abban, hogy a 

szőlőművesek védőszentje legyen. Vin- cent szabad fordításban 

akár százszoros bort is jelenthet. Április 24-én, György napja. Ez 

az időszak az utolsó fagyok elmúlása. A szőlőben is elkezdődnek 

a nagyobb munkák. Előkészítették a terepet a metszéshez, 

földmunkákhoz, ellenőrizték a karókat, a lugasokat, a szőlőt 

körülvevő kerítéseket. A hegyközségek törvénykezése is e napon 

ült össze, sőt a tisztújításokat is ekkor tették meg. Sok helyen van 

körmenet, amikor a pap megáldja a szőlőket, s imádkoznak a 

természeti csapások elkerüléséért. Május 25-én ünnepeljük Szent 

Orbán napját. A hagyomány szerint Orbán az utolsó 

fagyosszentek egyike, és ez az időszak a szőlővirágzás ideje. 

Szent Orbánt a szőlőművesek, a kocsmárosok, a kádárok is 

védőszentjüknek tartották, és nagyon sok szobor őrzi emlékét 

szőlőhegyeinken. A bibliai hagyomány Noénak tulajdonítja a 

szőlőművelést. Az Újszövetségben Krisztus első csodatétele is a 

borhoz kötődik. A víz borrá változtatása a kánai menyegzőn 

történt. (Jn 2, 1-12.) Példabeszédeiben (Munkásokat felfogadó 

szőlősgazda, Gonosz szőlőmunkások, Jézus a szőlőtő - mi a 

szőlővesszők) szívesen használ szőlővel és borral kapcsolatos 

képeket. Olvashatjuk, hogy a bort a gyógyításban is használták: 

„Odament hozzá, olajat és bort öntött a sebeire, és bekötözte,…” 

(Lk 10, 34.) Pál apostol Timótheushoz írt I. levelében a borivást 

mint egészségre hasznos dolgot ajánlja. „Ezentúl ne csak vizet 

igyál, hanem gyomrod és gyakori gyengélkedésed miatt egy kevés 

bort is.” (Tim 5,23.) Gyakran szerepel jelképként a szőlőskert, 

szőlőműves, szőlőtő: „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki 

bennem marad, s én benne, az bő termést hoz. Hisz nélkülem 

semmit sem tehettek.” (Jn 15, 5 valamint vö. Mt 20, 1-16 és 21, 

33-46) A legfontosabb szerephez akkor jutott a bor, mikor az 

utolsó vacsorán az Eucharisztia megalapításakor, Jézus kenyeret 

és bort vett kezébe. „Vacsora közben Jézus kezébe vette a 

kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta tanítványainak, 

ezekkel a szavakkal: „Vegyétek és egyétek, ez az én 

testem!” Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal 

nyújtotta nekik: „Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, 

a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára.” 

(Mt 26, 26-28.) 

December 27-én ünnepeljük János evangélista napját, amely a 

középkor végétől a borászok körében is népszerűvé vált, a 

premontrei szerzeteseknek köszönhetően. 

Ezen a napon történt ugyanis a hagyományos borszentelés, amely 

még az egyházi liturgiába is belekerült. (A napjainkban is működő 

szép szokás egyik legszebb példája a Pannonhalmi Főapátságban 

e napon lezajló borszentelés.) A borosgazdák szinte mindegyik 

borvidékünkön egy-egy üveg bort vittek a templomba, ahol azokat 

liturgikus szertartás közben megszentelték. A borokat ezután 

hazavitték és gyakran gyógyításra használták, de több helyen a 

boroshordókba csurgatták, ezzel biztosítva az egész borkészlet 

egészségét. Szent János napjának jelentősége hasonlatos volt Szent 

Mártonéval, aki az új borok „szent bírálója” volt. A késői érésű 

fajtákból készített borok ugyanis Márton napjára nem készültek 

még el, ennek ideje épp december végére jött el. A borászatok 

jelentős részében - főként a kisparaszti gazdálkodás idején - épp 

karácsony és újév között történt meg a borok fejtése, a hordók 

megkezdése.                                 forrás: borneked.hu (részletek) 
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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 13., hétfő: 1800 Tab – Szept. 15., szerda: 800 Tab 

Szeptember 17., péntek: 1800 Tab 

Szeptember 19., vasárnap:  

800 Bábony – 930 Sérsek, a Keresztnél - Tab: 1100  és 1800 

Szeptember 20., hétfő: 1800 Tab – Szept. 22., szerda: 800 Tab 

Szeptember 24., péntek: 1800 Tab 

Szeptember 26., 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 

Hirdetés 

A szőlő és a bor a vallásunkban 

 


