
 

III. évf. 9. szám                        2014. március 2. 

Tabi Öröm-Hírmondó 

A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06- 84/ 321- 808 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 

Hivatali órák: csütörtök: 16 - 17
30

 

                         szombat:     9 – 10  

Keresztelés:     szombat:  10 óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő:           Tab     18 óra 

Kedd:           Tab     18 óra 

Szerda:         Tab       8 óra 

Csütörtök:    Tab     18 óra 

Péntek:         Tab     18 óra 

Szombat:      Tab       7 óra 

                      Megyer        15 óra   (kéthetente) 

Vasárnap:    Lulla vagy Sérsekszőlős:     8 óra 

                      Tab:                                     11 óra és 18 óra 

                      Torvaj vagy Zala:               9
30

 óra 

         Bábony           15 óra (első vasárnap) 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében. 

Imacsoport: 2014. március 4., kedd 18
30

 

 

 

 

 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab 

8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808 

www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Március 2-án, vasárnap 5 órától szentségimádást tartunk 

Magyarország, egyházmegyénk, egyházközségünk lelki 

megújulásáért. 6 órakor pedig szentmise lesz. 

Az elmúlt vasárnap a katolikus iskolák javára adtuk 

perselyadományainkat, az összegyűlt 55000 Ft-ot továbbítottuk a 

Püspökségre. 

Március 2-án, vasárnap a megyeri, sérsekszőlősi és a zalai 

templomok felújítására adjuk adományainkat. Jövő vasárnap 

pedig a lullai és a tabi templomok felújítására. 
Szerdán Hamvazószerda, szigorú böjti nap. Az egyházi 

előírások szerint a 18 és 60 év közöttiek csak háromszor 

ehetnek, és egyszer lakhatnak jól, illetve húst nem vehetnek 

magukhoz. Az ital, hacsak nem étel jellegű (pl. tej, leves), nem 

szegi meg a böjtöt. A főétkezés áthelyezhető a megszokottól 

eltérő időpontra is. Fel vannak mentve a betegek, a terhes és 

szoptató anyák, akik egy étkezés alkalmával csak keveset 

fogyaszthatnak, a koldusok, a megerőltető munkát végzők, az 

utazók, és azok a szellemi dolgozók, akiket a böjt akadályozna 

kötelességük teljesítésében. Ezzel a nappal megkezdjük az 

előkészületünket Krisztus Urunk szenvedésének és 

feltámadásának méltó megünneplésére. Szentmisék lesznek a 

plébániatemplomban reggel 8 órakor és este 6 órakor. A 

szentmisék keretében a hamvazás szertartásában részesítjük a 

Testvéreket, valamint vasárnap is. 

Nagyböjt péntekjein este 5 órától keresztutat végzünk, 

szeretettel hívom és várom a Testvéreket! 

A templomunk felújított szentélyét szeretnénk 

zöldnövényekkel (szobafenyő, pálma-félék stb.) még szebbé 

tenni. Ha van olyan nagyméretű, szép formájú növényük, amit 

felajánlanának a templom részére, szívesen fogadjuk. 

Május 2-án (péntek, hosszú hétvége) egyházközségi 

zarándoklatot hirdetek Szombathely - Mariazell útvonalon. 

Program: indulás kora reggel, Szombathelyen pihenő, majd 

továbbutazás Mariazellbe, amely egy darab magyar föld az 

Alpokban, hisz a szentély egyik alapítója Nagy Lajos magyar 

király. Szentmise a kegytemplomban a csodatévő „celli Mária” 

szobránál, keresztút, majd szabadprogram. Hazautazás rövid 

pihenőkkel, visszaérkezés késő este. Részvételi díj: 12.000 

Ft/fő, amely tartalmazza az utazást, idegenvezetést. Jelentkezni 

lehet az összeg befizetésével a sekrestyében és a plébánián. 

Aki szeretne ez évben szentmisét mondatni, az jelezze az 

időpontot. Szentmisét mondathatunk élő és meghalt 

szeretteinkért. Számukra ez lehet a legnagyobb ajándék, amely 

által segíthetünk rajtuk, hogy üdvösségre jussanak. 

Lassan eljön az iskolai beíratások időszaka. Szeretettel 

kérem a kedves szülőket, hogy ne feledkezzenek meg 

gyermekeik vallásos nevelésére tett ígéretükről. A Katolikus 

Iskolában órarend szerint zajlik a hittan oktatása, heti két órában. 

Az Önkormányzati Iskolában az 1-2. és az 5-6. osztályokban 

válasszák a gyermekeik számára adott nagy lehetőséget, az 

órarend szerinti hit- és erkölcstan oktatást.  
Kedves Testvérek, ne felejtsenek el rendelkezni személyi 

jövedelemadójuk 2x 1 %-ról. Az egyik 1%-ot a Magyar 

Katolikus Egyház támogatására javasoljuk, melynek 
technikai száma 0011.                     Sifter Gergő plébános 

Zsoltár: Lelkem, bízzál Istenben: * megnyugvásod tőle várjad! 

 Szerda (március 5.): HAMVAZÓSZERDA 

                     szigorú böjti nap 

A nagyböjti idő kezdőnapja. Elnevezése a hamuval 

kapcsolatos. 

Már az ószövetségi nép is ismerte a bűnbánat fogalmát, sőt 

gyakorlatát a vallási törvények között jegyezték le. Így közösségi 

és egyéni nyilvános bűnvallomást tettek, és a bűnbánat jegyében 

pl. megszaggatott ruhát viseltek, hamut szórtak a fejükre, 

böjtöltek. Az Ószövetségi Szentírásban számtalan helyen 

olvashatunk bűnbánati zsoltárokat és imádságokat. 

A hamu a bűnbánatnak, az elmúlásnak a jelképe lett. 

Hamvazószerda hagyománya a homlok hamuval való 

megjelölése, és az emlékeztető szavak: „Emlékezzél, ember, hogy 

por vagy, és porrá leszel.” 

„Emlékezzél ember, hogy a látszat, a „porszem” földi életed, 

léted mögött van egy Valóság, az örök életed. Lépj túl a föld 

porán, és mögötte a Valóságot, az Isten Valóságát keresd és lásd 

meg. Te nem a porra vagy hivatott, hanem létedből fakadó 

krisztusi életre. Ez vezessen téged. Ne próbálj a porból várat 

építeni, mert látszat marad, és összeomlik. A Valóság a te léted, 

az Isten Valósága.” 

 Őáltala jöttél e világra – és az örök életre (porból és lélekből), 

s Ővele éld meg mindennapjaid – legyél te a termés, melyet az 

Isten vetett el. S ezt nem valósíthatod meg másképp, csak Őbenne 

élve, az Ő Valóságát keresve, az Ő Valóságáért élve, mert a 

Valóság az Ő végtelen Szeretete. Merd kimondani: 

„Saját erőmből csak por vagyok. De Istenem, a te irántam 

érzett végtelen szereteted által az örök élet hordozója vagyok, te 

tettél erre képessé, ez a Te önzetlen ajándékod nekem. De ma még 

csak vándor vagyok – ahogy Szent Pál is mondja – s homályosan 

látok. Segíts, hogy az elém táruló látszat mögött a Valóságot 

keressem, képes legyek rátalálni, és a fényeddel átitatva a porból 

felálljak.”                    forrás: internet 

Hirdetések 

 

 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 


