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

Hivatali órák:  csütörtök: 16
00

 - 17
30

 óráig. 

                          szombat:    9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       7
00

 óra 

Csütörtök, péntek:   Tab     18
00 

óra 

Szombat:             Tab       7
00

 óra 

Páratlan héten szombaton:      Megyer    18
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páros héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

Zala:                 9
30

 óra 

Páratlan héten vasárnap: Lulla                 8
00

 óra 

   Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap:  Bábony    15
00

 óra  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk. 

 

 

 

 

elfogadjuk, nem csak azt, ami megfelel az ízlésünknek. 

17. Megjelöljük magunkat Krisztusnak. Az ógörögben a jel szó 

megfelelője a szphragisz, amely a tulajdonlás jegyét is jelentette.  

Például az a bélyeg, amellyel a pásztor megjelölte a nyájához 

tartozó állatokat. Amikor keresztet vetünk, Krisztus, az igazi 

Pásztor tulajdonaként jelöljük meg magunkat. 

18. Krisztus katonáinak valljuk magunkat. Szphragisznak 

nevezték a parancsnok nevét is, amelyet katonái bőrébe tetováltak. 

A keresztény ember pásztoraként követi Krisztust, ennyiben 

juhhoz hasonlítható – de nem birkához! Krisztus katonáivá kell 

lennünk. Mint Szent Pál az Efezusiaknak írt levelében írja: „Ezért 

öltsétek fel az Isten fegyverzetét, hogy a gonosz napon 

ellenállhassatok, és mindent legyőzve megtarthassátok 

állásaitokat…. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok 

meg a Lélek kardját, vagyis az Isten szavát.”  

19. Elriasztja a gonoszt. A keresztvetés a sátán elleni küzdelem 

egyik fegyvere. Egy középkori prédikátor, Aelfric szerint 

„csodálatosan hadonászhat az ember a kezével, ám áldás nem 

származik belőle, hacsak nem vet keresztet. Ha azonban keresztet 

vet, a gonosz csakhamar megrémül a győzelmes jel láttán.” Egy 

másik, Aranyszájú Szent Jánosnak tulajdonított mondás szerint 

pedig a keresztvetés hatására a démonok „elrepülnek”, mert „úgy 

félnek tőle, mintha bottal vernék őket”. 

20. Pecsétet teszünk magunkra a Lélekben. Az Újszövetségben a 

szphragisz szót pecsétnek is fordítják, például a második korintusi 

levélben, ahol Pál apostol így ír: „Isten az, aki minket veletek 

együtt megerősít és fölken Krisztusban. Pecsétjével megjelölt 

minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a Lelket.” (2Kor 1,21-

22) Valahányszor keresztet vetünk, újra megpecsételjük magunkat 

a Lélekben, és kérjük, hogy hatalmas működése hassa át 

életünket. 

21. Tanúságot teszünk mások előtt. A nyilvános helyen végzett 

keresztvetés a hitünkről való tanúságtétel egyszerű formája. „Ne 

szégyelljük hát megvallani a Megfeszítettet! Legyen a kereszt a 

mi pecsétünk, amellyel bátran jelöljük homlokunkat és mindent: a 

kenyeret, amelyet elfogyasztunk, az italt, amelyet megiszunk; 

minden be- és kilépésünket, lefekvésünket és felkelésünket, 

utazásunkat és pihenésünket” – írta Jeruzsálemi Szent Cirill. 

Kérem a kedves Testvéreket, hogy támogassák a plébániai 

táborunkat. Amennyiben lehetőségük van, szívesen fogadunk 

zöldségféléket, burgonyát, hagymát, lekvárt, gyümölcsöt és mézet, 

stb amelyet leadhatnak a szentmisék előtt és után a 

sekrestyében, legkésőbb július 19-ig, vasárnapig. Gyermekeink 

nevében is hálásan köszönöm. 

Előre hirdetem, hogy a zalai templom búcsúnapja július 26-án, 

vasárnap lesz, amelyet a 9
30

 órakor kezdődő szentmise 

keretében ünneplünk. A szokott feltételekkel teljes búcsú 

nyerhető. (Tiszta lélek, szentáldozás és imádság a Szentatya 

szándékára.) 

Előre hirdetem, hogy július 26-án, vasárnap Szent Kristóf (az 

utazók védőszentje) ünnepéhez kötődően a 11 órás szentmise 

után gépjárműmegáldást végzünk. Szeretettel hívom minden 

autóval, motorkerékpárral és biciklivel közlekedő Testvéremet! 

         Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

10. Megvalljuk a hitünket. A megtestesülésbe, a keresztre 

feszítésbe és a Szentháromságba vetett hitünk kifejezésével „kis 

hitvallást” teszünk, melyben szavainkkal és mozdulatainkkal 

hitünk lényegi igazságait nyilvánítjuk ki. 

11. Segítségül hívjuk Isten nevének hatalmát. A Szentírás szerint 

Isten nevének hatalma van. Szent Pál írja: „Jézus nevére hajoljon 

meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban.” (Fil 

2,10) A János-evangéliumban pedig maga Jézus mondja: „ s amit 

a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya 

megdicsőüljön a Fiúban, bármit kértek a nevemben, megteszem 

nektek.” (Jn 14,13–14) 

12. Vállaljuk Krisztussal együtt a keresztre feszítést. Aki követni 

akarja Krisztust, annak az Úr szavai szerint meg kell tagadnia 

magát, és fel kell vennie a keresztjét (vö. Mt 16,25). „Krisztussal 

engem is keresztre feszítettek” – írja Pál apostol (Gal 2,19). 

Amikor keresztet vetünk, kinyilvánítjuk, hogy igent mondunk a 

tanítványságnak erre a feltételére. 

13. Szenvedésünkben segítséget kérünk. Bert Ghezzi szerint 

vállaink érintésével arra kérjük Istent, hogy segítsen – vállaljon, 

vegyen vállára – minket. 

14. Felelevenítjük keresztségünket. A keresztvetéssel, amelyben 

újra kiejtjük a keresztelésünkkor elhangzott szavakat, 

„összefoglaljuk és újra elfogadjuk keresztségünket” – írta Joseph 

Ratzinger bíboros. 

15. Visszafordítjuk az átkot. Szalézi Szent Ferenc szerint a 

keresztvetésben „az átkot jelentő bal oldaltól az áldást jelentő jobb 

oldal felé” irányuló mozdulat a bűnbocsánatra és a bukás 

visszafordítására emlékeztet. Egyben kifejezi, hogy a jelen 

nyomorúságból a jövendő dicsőségbe fogunk jutni, amint – írta 

Ince pápa – Krisztus is „átment a halálból az életbe, az alvilágból 

a mennybe.” 

16. Krisztus képére formáljuk magunkat. Szent Pál átöltözéshez 

hasonlítja bűnös természetünk átalakulását Krisztusban: 

„Vessétek le a régi embert szokásaival együtt, és öltsétek föl az 

újat, aki állandóan megújul Teremtőjének képmására” (Kol 3,9–

10). Az egyházatyák Krisztus ruháitól való megfosztásával 

kapcsolták ezt össze. Tanításuk szerint az ember, amikor a 

keresztségben leveti régi természetét és újat vesz fel, részese lesz 

annak, amikor Krisztust megfosztották ruháitól. A keresztvetés 

kifejezheti, hogy részesei akarunk lenni e megfosztatásnak, majd a 

feltámadás dicsőségébe öltözésnek. A keresztre feszítés egészét 

A keresztvetés 21 jelentése – 2. rész 

 


