
 

III. évf. 15. szám                         2014. április 13. 

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        18 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. április 15., 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 

Április 13-án, vasárnap a sérsekszőlősi, a zalai és a tabi 

templomok felújítására adjuk adományainkat. 

Április 6-án, vasárnap a Szentföld javára adtuk adományainkat, az 

összegyűlt 40.000 Ft-ot továbbítottam a Püspökségre. 

Nagycsütörtökön este 6 órakor kezdődik az Utolsó vacsora 

emlékmiséje, amely után oltárfosztás következik. 

Nagypéntek szigorú böjti nap, amely háromszori húsmentes 

étkezést és egyszeri jóllakást jelent. 

Nagypénteken este 17 órától keresztutat végzünk, majd ezután 

18 órakor kezdődik az ünnepi liturgia. A Passiót énekli a 

kórus, ezt követik az egyetemes könyörgések, a kereszthódolat 

és a szentáldozás. Majd virrasztás, maradjunk egy kicsit 

csendben Jézusunk mellett! 

Nagyszombaton este 20 órakor kezdődik Húsvét vigíliája: a 

Fény-, Ige-, Víz liturgiája, keresztségi fogadás, szentmise és a 

feltámadási körmenet. A körmenet útvonala a következőképpen 

alakul: a templom hátsó bejáratánál lemegyünk a Fő tér felé, majd 

az evangélikus templom mellett elhaladva a parkolón át az Ady 

Endre utcán keresztül érkezünk vissza a templomhoz. Erre az 

estére a viasz lecsöpögésétől védő, kis gallérral ellátott 

gyertyát vagy mécsest hozzanak magukkal. 

Kérem a Testvéreket, hogy – aki csak teheti – a SZENT 

HÁROMNAP mindegyikén vegyen részt. Így teljes 

Anyaszentegyházunk legnagyobb ünnepének, Krisztus Urunk 

feltámadásának megünneplése. 

Május 2-án (péntek-hosszú hétvége) egyházközségi 

zarándoklatot hirdetek Szombathely - Mariazell útvonalon. 

Program: indulás kora reggel, Szombathelyen pihenő, majd 

továbbutazás Mariazellbe. Részvételi díj: 12.000Ft/fő amely 

tartalmazza az utazást, idegenvezetést. Jelentkezni lehet az 

összeg befizetésével a sekrestyében és a plébánián. Jelentkezési 

határidőt a mai vasárnapig meghosszabbította az utazási 

iroda. 

Kedves Testvérek, ne felejtsenek el rendelkezni személyi 

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

Katolikus Egyház támogatására javasoljuk, melynek technikai 

száma 0011. 

Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a 

sekrestyében. Az Új Ember és a Keresztény Élet újságokat vigyük 

el, a Spiritus újságban velem készült riportot is elolvashatják. 

       Sifter Gergő plébános 

Zsoltár: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? 

A szeretetet, amit te ültettél el belém, és amit továbbadhatok! 

Csodálatos dolog a szeretet, Uram. Minél többet osztok szét 

belőle, annál több marad belőle nekem. És ha túlteljesítem a 

parancsot, ha találok embert, akit önmagamnál jobban szerethetek, 

akkor vagyok a leggazdagabb.  

Vágyom rá, hogy nyitott szívvel éljek és mindenkit a szeretetembe 

fogadjak, Uram. De gyarló vagyok és esendő. Gyakran belém 

fészkeli magát a harag és gyűlölet, s míg le nem vedlem, 

szenvedek.  

Áldott ez a szenvedés, Uram! Te szítod bennem a tüzét, hogy 

ráébredjek: a bennem izzó indulat legfőképp saját magamnak árt. 

Akire dühöm irányul, azt el sem éri tán, de az én napjaimat bizton 

megmérgezi az oktalan fortyogás. Lélekrengést okoz bennem, 

aludni, pihenni se hagy. Hisz régen megírt igazság, hogy aki sárral 

dobálódzik, nem biztos, hogy eltalálja azt, akit célba vett, de saját 

kezét mindenképpen besározza, miközben fröcsköli a sarat.  

Sugárzó Nap a szeretet, Uram. Melege felszárítja a sarat.  

Ahol szeretet lakozik, meg sem él sokáig a harag. 

Elkullog, s kiszépül újra a világ. A Te világod, Uram.  

Add, hogy szeretetem teljes legyen!  

Add, hogy azokban, akiket szeretek, az egész világot 

szerethessem. 

Hisz tőled kaptam a szeretetet. Tőled a képességet az igaz 

szerelemre is, s a hitet a hű barátságra.  

Sokakat szerethetek, Uram. 

Köszönöm Neked a szeretteimet. 

S köszönöm a Belőled felém áramló szeretetet, amely éltet.  

Köszönöm, Uram, hogy szerethetlek. És köszönöm, hogy 

elfogadod a szeretetemet.  

                forrás: Kunitzer Szonja: Köszönöm 

Hirdetések 

 

 

KKöösszzöönnöömm  NNeekkeedd,,  UUrraamm,,  aa  sszzeerreetteetteett 

 

ÁPRILIS 

Általános imaszándék:  

hogy a kormányzatok segítsék elő a teremtett világ védelmét és a 

természeti erőforrások helyes elosztását. 

Missziós imaszándék:  

hogy a Feltámadt Krisztus töltse be reménnyel a szívüket azoknak, 

akiket fájdalom és betegség tesz próbára. 

A Szentatya imaszándékai 

 


