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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké! Ámen.
Először tarthatja Ön most kezében ezt a lapot, amely 

ezentúl minden héten meg fog jelenni plébániánkon. Sze-
retném, ha ez is elősegítené közösségi életünk elmélyülését.

Pár perces hittanösszefoglaló, hirdetéseink, programok, 
beszámolók, felhívások, segítségkérési, -nyújtási lehetősé-
gek. Ezeknek mind-mind itt a helye. 

Ez a kiadványunk ingyenesen elvihető. Sőt azoknak is 
lehet belőle vinni, akik nem tudnak eljönni a templomba. 
Így mégis egy fajta módon érzik, tudják, hogy a közösség-
nek ők is részesei.

Szeretettel, Tamás atya

Beköszöntő

Március 4., vasárnap: 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,  
   1700-Tab: szentségimádás, 1800-Tab
Március 6., kedd 1800-Sérsekszőlős: keresztút
Március 8., csüt. 1800-Zala: keresztút
Március 9., péntek 1730-Tab: keresztút, 1800-Tab,
Március 10., szo. 1430-Bábony: keresztút, 1500-Bábony
Március 11., vasárnap: 800-Sérsekszőlős, 930-Tab,1100-Zala,  
   1800-Tab
Március 13., kedd:  1730-Lulla: keresztút, 1800-Lulla 
Március 15., csüt. 1800-Torvaj: keresztút
Március 16., péntek 1730-Tab: keresztút, 1800-Tab,
Március 17., szo. 1430-Megyer: keresztút, 1500-Megyer
Március 18., vasárnap: 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,  
   1800-Tab

Hétköznap Tabon a megszokott időben vannak a szentmisék.

Mise- és szertartásrend

változatával, illetve annak az utolsó versével fejezték be: 
„Addig megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, 
de közülük a legnagyobb a szeretet.” Nekünk pedig ennek a 
nyelvezetét kell megtanulnunk, hogy valóban a szeretet tart-
sa össze a családokat.

Ezen a szép napon a szervezők valóban lehetővé tették, 
hogy a házastársak igazán egymásra tudjanak figyelni. A dél-
előtt folyamán ásványvízzel, finom házi süteményekkel, sós 
ropogtatnivalókkal, kávéval kedveskedtek nekünk. Majd a 
gimnázium ebédlőjében közös ebédre vártak bennünket. A 
kisgyerekes családok pedig biztonságban tudhatták cseme-
téiket, mert kedves fiatalok foglalkoztak a gyermekekkel az 
előadások alatt. Nekünk pedig jó volt látni, hogy egészen pi-
cikkel is részt lehet venni ilyen közösségi alkalmon.

A Családi Nap szentmisével zárult a Székesegyházban, 
amelyet Püspök atya a jelenlévő papokkal együtt mutatott be. 
A mise hangulata a plébániánkon is ismerős családos szent-
misékre emlékeztetett. 

Legvégül a megjelentek családonként is személyes áldás-
ban részesültek. Mi is Tamás atya szeretetet sugárzó áldásával 
indulhattunk haza, megerősödve abban, hogy a legnagyobb 
dolog a szeretet, és nem csak a családon belül kell ezt megél-
nünk, hanem mindnyájunk között. 

A Jóisten segítsen bennünket abban, hogy ezt meg is tud-
juk valósítani, mert Nélküle nem megy. (Tóthné Margó)

Zsoltár: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.

„Válság a világban?” Ezt a kérdést tették fel a szervezők az 
Egyházmegyei Családi Nap mottójában. „Megijedjünk? El-
keseredjünk? Feladjuk?” – tehetnénk fel mi is válasz gyanánt 
ezeket a kérdéseket, még hívő emberként is. De nem hagy-
nak magunkra a kétségeinkkel, mert íme, a felelet: „Szeretet 
a családban!”

Feltehetnénk egy újabb kérdést: „De hol, melyik család-
ban?” Hiszen annyi baj, keserűség, pénztelenség, időhiány, 
szeretetlenség van körülöttünk, hogyan lenne elég szeretet a 
családban? Majd jön az újabb segítség, újabb válasz: a mai 
nap programja.

A felvetett kérdésekre megnyugtató válaszokat kaptunk. 
Már az egy lelki támasz volt, hogy plébániánkról a négy 

házaspár Tamás atyával együtt a reggeli találkozó után két 
autóval indult el, és a nap folyamán végig együtt maradt.

A további válaszokat Nyéky Kálmán atya tartalmas, élet-
szerű példákkal érthetőbbé tett, vidám hangulatú előadásá-
ból kaptuk meg. Ő Gary Chapman szeretetnyelvekről szóló 
könyvei alapján tárta elénk a szeretet eszköztárának öt leg-
fontosabb vonását – a kedvességet, a türelmet, a megbocsá-
tást, az udvariasságot és az alázatot. Majd megkérte a há-
zaspárokat, hogy a kiosztott kérdőívek segítségével derítsék 
ki saját szeretetnyelvüket, és ezt beszéljék is meg társukkal, 
hogy még jobban megérthessék egymást. Ehhez a kettesben 
eltölthetett programhoz az időjárás is kedvezett, jót sétálhat-
tunk a szép belvárosban.

Délután a lelkünkre ható irodalmi összeállításban láthat-
tuk, hogyan tudunk mi feleségek „más nyelven” beszélni, 
mint a férjünk, de fordítva is igaz ez. Két nagyszerű színész, 
Kéri Kitty és Oberfrank Pál, egy hol nevettető, hol rácsodál-
kozó, hol szívszorító műsorában szembesülhettünk azzal, 
hogy milyen „egymás melletti elbeszéléseink” vannak há-
zastársunkkal, holott egyet akarunk, szeretni egymást. Az 
előadást Szent Pál Szeretethimnuszának a házastársakra átírt 

Lelki töltekezés nagyböjt kezdetén

I. évf. 1. szám. 2012. március 4.

Nagyböjti Lelkigyakorlatra hívjuk a kedves Testvéreket 
2012. március 21-22-23-án (szerda-péntek)

este 18 órára a plébániatemplomba! 
A szentbeszédeket Szűcs Imre újudvari plébános mondja. 

A szentmisék előtt gyónási alkalmat biztosítunk!

2012. február 26-ra országos gyűjtést szerveztek a katoli-
kus iskolák javára katolikus templomainkban. Plébánián-
kon 64.000 Ft-ot gyűjtöttünk erre a célra.

Jószándékú adományaikat hálásan köszönjük!

Gyűjtés a Katolikus Iskolák javára


