
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IV. évf. 10. szám                      2015. március 8. 

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
00

 - 17
30

 óráig. 

                          szombat:    9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

 Keresztelés:      szombat   10
00 

óra                                                                                                                                                                                                                    

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       8
00

 óra 

Csütörtök, péntek:   Tab     18
00 

óra 

Szombat:             Tab       7
00

 óra 

Páros héten szombaton:      Megyer         15
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páratlan héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

 Zala:                 9
30

 óra 

Páros héten vasárnap:       Lulla                 8
00

 óra 

    Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap:  Bábony    15
00

 óra  

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

 

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 

Zsoltár: Uram, Istenem, * örök életet adó igéid vannak. 

Március 8-án, vasárnap a lullai, torvaji és a tabi templomok 

felújítására adjuk adományinkat. 

Nagyböjt péntekjein 17
00

 órától keresztutat végzünk. A tavalyi 

évhez hasonlóan szeretnék kérni önként jelentkezőket, akik 

szívesen imádkoznának egy-egy stációt. Feliratkozni a 

sekrestyében lehet.  

Március 14-én, szombaton is lesz szentmise Megyeren a 

templomban, amely előtt fél órával gyónási alkalmat biztosítunk. 

A március 21-i, szombati szentmise azonban elmarad. 

Előre hirdetem, hogy a nagyböjti 3 napos lelkigyakorlatunk 

időpontja: március 15-16-17. Mindhárom nap 18
00

 órakor 

kezdődik a szentmise, amely előtt 17
30

 órától gyónási alkalmat 

biztosítunk. A lelkigyakorlat végzésére Roca Dániel babócsai 

plébánost kértem fel. Kérem, apostolkodjunk ez ügyben, hogy 

minél nagyobb számban együtt lehessünk, felkészülve legnagyobb 

ünnepünkre, a Húsvétra. 

Lassan eljön az óvodai, 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 1-2-3. és 5-6-7. osztályokban 

válasszák gyermekeik számára adott nagy lehetőséget, az 

órarend szerinti hit- és erkölcstan oktatást. 

Otthon lévő betegek húsvéti gyóntatását bejelenthetik a 

sekrestyében és a plébánián. Csak azokhoz áll módomban 

elmenni, akik ezt kérik. Tisztelettel kérem, adjuk tovább! 

Szeretettel kérem a Testvéreket, jelentkezzenek a Passió 

éneklésére a kántor úrnál. Nem elfelejtve, ez egy szép 

szolgálat, mert aki énekel, az kétszeresen imádkozik. 

Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a 

sekrestyében. 

Kedves Testvérek, ne felejtsenek el rendelkezni személyi 

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

Katolikus Egyház támogatására javasoljuk, melynek technikai 

száma 0011. 

Március 15-én, vasárnapra a Magyar Katolikus Püspöki 

Konferencia gyűjtést hirdet minden katolikus templomban a 

kárpátaljai nehéz helyzetben lévő családok és az egyedülálló idős 

emberek megsegítésére. Erre a célra adjuk mi is 

perselyadományainkat. 

         Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

A hamvazószerdától – húsvétvasárnapig tartó időszak a 

katolikus egyházban a húsvéti előkészület ideje. 

• A nagyböjt, a negyvennapos vezeklő és böjti időszak,                      

megemlékezés Jézus böjtölésének, illetve kínszenvedésének 

időszakáról. 

• A 7. századtól vált szokásossá a bűnbánati felkészülés. 

E negyven nap bűnbánati időszak, amely alkalmat ad a 

lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy 

méltóképpen felkészülhessünk Jézus Krisztus feltámadásának, a 

húsvétnak a megünneplésére. 

• Hamvazószerda és nagypéntek szigorú böjti nap a katolikus 

hívek számára. 

A Szentírásban számos esemény kapcsolódik a negyvenes 

számhoz: 

 • Jézus Krisztus nyilvános működésének megkezdése előtt 

    negyven napot töltött a pusztában. 

• Negyven napig tartott a vízözön. 

• Negyven évig vándorolt a pusztában a zsidó nép. 

• Mózes negyven napig tartózkodott a Sínai-hegyen. 

• Jónás próféta negyven napos böjtöt hirdetett Ninivében. 

A böjt vallásos gyakorlata: 

A bűnbánat, a megtisztulás és az áldozat a könyörgés 

kifejeződését szolgálja. 

Nagyböjt liturgikus színe a LILA - a Bűnbánat színe. 

A templomokban nincs virág, kivéve Virágvasárnap, Jézus 

Jeruzsálembe való bevonulásának vasárnapján. 

„Az emberek kíváncsian kutatják, van-e élet a földön kívül. A 

keresztények válasza egyértelmű: Igen van, mégpedig mi 

hordozzuk ezt az életet. De eléréséhez ki kell bontakoznunk a földi 

élet szorításából és a bűn fojtogatásából.”  

„Az ember először játszik a bűnnel, az ember aztán küszködik a 

bűnnel, a bűn végül játszik az emberrel.” 

       Szent Anzelm 

 

Idézetek, gondolatok 

 

Miért éppen?  

 

 

Ha hallgatsz, hallgass szeretetből. 

Ha beszélsz, beszélj szeretetből. 

Ha figyelmeztetsz, figyelmeztess szeretetből. 

Ha megbocsátasz, bocsáss meg szeretetből. 

Szent Ágoston 


