
 

IV. évf. 13. szám                      2015. március 29. 

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 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  

Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:        

06- 84- 310- 484 (Siófok)    06- 82- 512- 394 (Kaposvár) 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Imacsoport: 2015. április 2., csütörtök. 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 

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

A Szent Háromnap:  

Nagycsütörtökön 18
00

 órakor kezdődik az Utolsó vacsora 

emlékmiséje, amely után oltárfosztás következik. 

Nagypénteken 17
00 

órától keresztutat végzünk, majd ezután 18
00

 

órakor kezdődik az ünnepi liturgia. A Passiót énekli a kórus, 

majd egyetemes könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás lesz. 

Ezután virrasztás a szent sírnál, ahol maradjunk egy kicsit 

csendben Jézusunk mellett. 

Nagyszombaton 20
00

 órakor kezdődik Húsvét vigíliája: a 

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

feltámadási körmenet. A körmenet útvonala: 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. 

Április 5-én, húsvét vasárnapján van Urunk feltámadásának 

ünnepe. Reggel 7
00

 órakor ételszentelést tartunk a 

plébániatemplomban. 11
00 

órakor ünnepi szentmise. A bábonyi 

kápolnában 15
00

 órakor lesz a szentmise. A plébániatemplomban a 

Szentségimádás elmarad, és este 18
00

 órakor lesz a szentmise. 

Április 6-án, húsvéthétfőn 8
00

 órától Megyeren, 9
30

 órától 

Zalán, 11
00

 órakor a plébániatemplomban, és délután 15
00

 

órakor Sérsekszőlősön lesznek a szentmisék. 

        Sifter Gergő plébános 

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. 

Egyházközségi zarándoklatot hirdetek május 9–14-ig San 

Giovanni Rotondo-Pompei-Róma útvonalon. Jelentkezni április 

5-ig lehet, 200 euro előleg befizetésével, a sekrestyében vagy a 

plébánián. Még kb. 10 szabad hely van. Részletek a faliújságon 

és a plébánia honlapján találhatóak.  

Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a 

sekrestyében. 

Nagypéntek szigorú böjti nap, amely háromszori étkezést és 

egyszeri jóllakást jelent. 

Szeretettel kérem a gyerekeket, akik a Szent Három napban 

ministrálni szeretnének, április 1-jén, szerdán 17
00

 órakor 

jönnek el a templomba ministráns próbára. 

Sok szeretettel várom minden kedves testvérünket, különösen a 

lányokat asszonyokat húsvét hétfőn szentmisére és az azt követő 

nagy locsolkodásra. A hímes tojást senki se felejtse otthon! 

           Sifter Gergő plébános 

Ünnepi liturgia rendje 

 

 

Hirdetések 

 

 

Egy ember imádkozni ment az Isten házába. Útközben betért a 

szomszédjához, hogy magával hívja. - Nem mehetek – mondta a 

szomszéd. - Gyermekem lázasan fekszik, nem szeretném egyedül 

hagyni. - Gyere velem –hívta az ember-, imádkozunk érte az 

Úrhoz, és minden jóra fordul. - Köszönjük – mondta a szomszéd-, 

de én úgy érzem, itthon kell maradnom. Az ember otthagyta és 

ment tovább. Az Isten házában sokáig imádkozott, de érezte, hogy 

imája nem ér sehová, hogy nem hallja az Úr. Feljajdult: - Uram, hát 

nem hallasz? - Mondjad, mit kérsz? – jelentkezett az Úr. – Nem 

érkezhettem meg előbb, mert a szomszédodnál voltam, hogy 

ápoljam a gyermekét, őt pedig megvigasztaljam. 

   forrás: Laudetur, internet 

Az Úr lakhelye 

 

 

Bárhol térdelsz – előttem térdelsz! 

Bárhová nézel – szemedbe nézek! 

Bármi a gondod, bármi a vágyad – 

Énreám gondolj: ott vagyok nálad! 

Hol emberlélek van – Én ott vagyok! 

Hol minden néma – Én szólhatok! 

Hol üres minden – Engem láss meg ott! 

Hol megsemmisül minden – Én ott alkotok – 

Mert én Ember – s megváltó Isten vagyok! 

      forrás: internet 

Isten szól hozzád: 

 

 


