
Hálásan köszönöm mindazok munkáját, akik a terménybetakarító 

hálaadás előkészítésében és lebonyolításában segítettek! 

Köszönöm mindenkinek, akik terményeket és süteményt, 

finomságokat hoztak! 

Október 8-án, pénteken Magyarok Nagyasszonyának 

főünnepén 800 és 1800 órakor lesznek szentmisék a 

plébániatemplomban. 

Október a Rózsafüzér hónapja, az esti misék előtt (hétfő,  

péntek és vasárnap) 1730 órától rózsafüzért imádkozunk!  

Október 10-én, vasárnap Andocson a 1100 órakor kezdődő 

szentmise keretében Varga László megyéspüspök ünnepélyesen 

kihirdeti Ferenc pápa döntését, amelyben az andocsi 

kegytemplomot bazilika rangra emeli. Ezen személyesen is 

jelen kell lennem, így Tabon 1100 órakor nem lesz szentmise, de 

1800 órakor lesz. A falvakban azonban a szokott rend szerint 

vasárnapi miserend lesz.  

Október 15-én, pénteken a plébániatemplomban este nem lesz 

szentmise, mert a Kaposvári Egyházmegye két napos zsinati 

ülésen veszek részt Kaposszentbenedeken. 

Október 23-án, szombaton a plébánia szervezésében családi 

napot tartunk, az idei évben Sérsekszőlősön, amelyre szeretettel 

hívjuk és várjuk plébániánk családjait. A gyerekeknek és a 

felnőtteknek közös programok lesznek. A főzőversenyhez várjuk 

a jelentkezéseket! Minden csapatnak 2 kg sertéshúst biztosítunk. 

A jelentkezéskor kérjük megnevezni, milyen húst szeretnének! 

     Sifter Gergő h.esperes - plébános 

Fájdalmas szép Szűz Mária...) is ez áll:Orvosa voltál mindenkor a 

különféle betegségekben sínylődőknek, akik élő hittel és erős 

bizalommal könyörögtek hozzád." De a legutóbbi években is 

történtek rendkívüli események, mint pl. 1992-ben; amikor egy 

vak asszony hirtelen meggyógyult a templom szentélyében vagy 

1987-ben, amikor három, 17 év körüli középiskolás fiú ment 

kirándulásra Budapestről Sümegre. Közülük az egyik csak 

mankóval tudott járni, mert béna volt a lába. A kegytemplom 

melletti Hotel Várban szálltak meg. Nem tudtak arról, hogy itt 

Mária-kegyhely van. Nézegették Sümeg nevezetességeit, közben 

betértek a ferences templomba is. Amikor az oltár mögé értek, 

olvasgatták a hálatáblák felírásait. Többek közt: Köszönöm 

Szűzanyám, hogy meggyógyítottál! Valakitől megkérdezték, mit 

jelentenek ezek a táblák. Az illető megmagyarázta, hogy azok, 

akik meggyógyultak Sümegen, hozták ide a hálatáblákat. Este, 

amikor a szállóban beszélgettek, megkérdezte a béna fiú társait: 

Mit gondoltok, mennyit kéne nekem imádkozni, hogy 

meggyógyuljak? Azok azt mondták: Biztos, hogy sokat. Hozzá is 

láttak mindjárt imádkozni mind a hárman. A két egészséges is, 

hogy segítse beteg barátját. Imádkoztak jó sokáig, de akkor este 

nem történt semmi. Másnap indultak haza vonattal. Amikor a Déli 

pályaudvaron a két egészséges fiú leszállt és segíteni akart a 

mankós fiúnak, nagy csodálkozással látták, hogy társuk mankó 

nélkül igyekszik leszállni. A mankóidat miért nem hozod?" - 

kérdezték. Azt mondta: Tudok járni! Nem fáj már a lábam!" 

Elmondta, hogy amikor a vonat megállt és ő fölkelt az ülésről, 

úgy érezte, mintha áram szaladt volna végig a lábán. Érezte, hogy 

elbírja a lába, tud járni. Nemsokára elment kezelőorvosához, s az 

orvos nem tudott mit mondani. Megbeszélte a dolgot más 

orvosokkal is, majd a zárójelentésre azt írta: Meggyógyult 

önszuggesztió által. A fiú azonban tudta, hogy a Szűzanya 

gyógyította meg. 

            forrás: mariaut.hu 

 

Sümeget elérve rögtön szemünkbe tűnik a vár és a hegy tövében 

elhelyezkedő ferences templom. Amikor a törökök elfoglalták 

Veszprémet, lerombolták a székesegyházat és a püspöki palotát. 

Ezért a veszprémi püspökök Sümeget választották székhelyül. 

Gróf Széchenyi György püspök ferences szerzeteseket hívott 

Sümegre, s számukra kolostort és templomot építtetett. A kolostor 

1452-ben, a templom pedig 1654-ben lett kész, s a püspök 

ugyanazon évben szentelte fel Sarlós Boldogasszony és Szent 

Ferenc tiszteletére. A templomba lépve figyelmünk először a 

szentély szélességét kitöltő főoltárra irányul. Közepén, a 

szentségház fölötti díszes kazettában a templom legfőbb ékessége, 

kincse, a kegyszobor látható. A Pieta, vagy ismertebb nevén a 

Fájdalmas Szűz szobra a 16. században készült, igazi gótikus 

remekmű. A Szent Szűz ölében a keresztről levett Szent Fiát 

tartja, arcán az anyai bánat mélységes fájdalmának jelei 

olvashatók le. A főoltár Dunántúl egyik legszebb barokk emléke. 

Az évszázadok folyamán a kegytemplomot több sorscsapás érte – 

kétszer villámcsapás rongálta meg, 1911-ben pedig valaki rossz 

szándékkal felgyújtotta az oltárt-, de a Szent Szűz szobrát sem tűz 

nem fogta, sem villám nem zúzta össze. A sümegi ferences 

templom 1699 óta kegyhely. Ekkor történt ugyanis egy csodás 

gyógyulás, a bécsi nemes asszonynak, Berghoffer Mária 

Zsófiának gyógyulása. A sümegi rendház feljegyzései szerint még 

abban az évben hét csodás gyógyulás történt a templomban a 

Szűzanya közbenjárására. Ezek híre csakhamar bejárta a 

Dunántúlt, majd az ország többi részét, sőt eljutott a határokon 

túlra is. Sümegen, az évszázadok során, a Boldogságos Szűz 

elsősorban mint a Betegek Gyógyítója mutatta meg közbenjáró 

hatalmát. A kegytemplom saját könyörgésében (Ó Sümegi 
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A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Életünknek minden napját, * Isten áldása kísérje! 

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: 

Október 4., hétfő: 1800 Tab – Október 6., szerda: 800 Tab 

Október 8., péntek: 800 és 1800 Tab 

Október 10., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1800  

Október 11., hétfő: 1800 Tab – Október 13., szerda: 800 Tab 

Október 15., péntek: nem lesz szentmise  

Október 17., 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 

Hirdetés 

Sümeg, Sarlós Boldogasszony ferences kegytemplom… 


