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

A nagyböjti idő célja húsvét ünneplésének előkészítése. 
A nagyböjti liturgia hangolja ugyanis a húsvéti miszté-
rium megünneplésére mind a keresztségre készülőket a 
keresztény beavatás különféle fokozatai által, mind a hívő-
ket, akik visszaemlékeznek keresztségükre, és bűnbánatot 
tartanak. – A nagyböjti idő hamvazószerdától húsvét vigí-
liájáig tart. Nagyböjt kezdetétől a húsvéti virrasztásig nem 
mondunk ALLELUJÁT.

Nagyböjt

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 1715-Tab: keresztút, 1800-Tab,
Március 17., szo. 1430-Megyer: keresztút, 1500-Megyer
Március 18., vasárnap: 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,  
   1800-Tab
Március 20., kedd 800-Tab, 1800-Zala: keresztút
   1800-Sérsekszőlős: keresztút 
Március 21., szerda 1800-Tab, lelkigyakorlat
Március 22., csüt. 800-nincs szentmise
   1800-Tab, lelkigyakorlat
Március 23., péntek 1715-Tab: keresztút, 
   1800-Tab, lelkigyakorlat
Március 17., szo. 1430-Bábony: keresztút, 1500-Bábony
Március 25., vasárnap: 800-Sérsekszőlős, 930-Tab,1100-Zala,  
   1600-Tab: Családos mise, 1800-Tab

A többi hétköznap Tabon a megszokott időben vannak a misék.

Mise- és szertartásrend

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

A keresztút az a másfél kilométeres útszakasz, amelyen Jé-
zus a keresztet hordozta. Ez az út a Templom jobb oldalán 
álló Antónia vártól haladt Jeruzsálem utcáin a nyugati város-
kapun át fel a Golgotára.

Egy régi hagyomány szerint Mária, Jézus édesanyja gyak-
ran végigjárta ezt az utat Fia feltámadása után, hogy így meg-
emlékezzen szenvedéséről. Néhány hű tanítvány kíséretében 
lassan és elgondolkodva ment az utolsó vacsora termétől az 
Antónia várhoz, onnan tovább a keresztúton fel a Golgotá-
ra és a sírbolthoz. Azután visszatértek „abba a terembe, ahol 
együtt szoktak lenni. Mindnyájan egy szívvel s lélekkel állha-
tatosan imádkoztak Jézus anyjával, Máriával együtt”. (ApCsel 
1,13-14)

Euszébiosz és Szent Ambrus püspökök a 4. században le-
írták, hogy Szent Ilona, Nagy Konstantin császár anyja, ho-
gyan kerestette meg Jézus keresztjét, és építtette fel az első 
templomot a Golgotán a 320-as években. Később felállítottak 
néhány emléktáblát is a keresztút egyes helyein.

A 15. században már 12 márványtábla vagy emlékmű állt 
a keresztút mentén Jeruzsálemben. Ezeket stációknak vagy 
állomásoknak nevezték. A zarándokok megálltak az emlék-
művek előtt, s egy kis szünetet tartottak az úton, hogy imád-
kozzanak és gondolkodjanak az eseményről, amely a felirat 
szerint ott történt.

Az 1600-as években alakult ki a keresztút végleges for-
mája a 14 stációval. A ferences P. Antonio Daza volt az első, 
aki leírta a stációk történetét a lelkigyakorlatos könyvében 
(Exercios espirituales, 1620). Elmélkedéseit az evangéliumi 
elbeszélésekre és hiteles egyházi hagyományokra építette.

A keresztút tisztelete és gyakorlata ezután egyre jobban 
elterjedt a keresztény országokban. Mivel a legtöbb hívőnek 
sohasem volt alkalma a Szentföldre zarándokolni, a nyugati 
városokban is elkezdtek keresztutakat építeni a jeruzsálemi 
mintájára. A szabadtéri keresztutakon minden állomást egy-
egy kis kápolna vagy emlékmű jelzett a megfelelő felirattal. 
A legnépesebb zarándokhelyeken, mint Lourdes-ban és Fati-
mában, embernagyságú szobrok ábrázolják az egyes stációk 
történetét. Ma már minden katolikus templomban van egy 

A keresztút története

I. évf. 2. szám. 2012. március 11.

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!

megszentelt keresztút. Az állomásokat 14 megszámozott 
kép, festmény vagy dombormű jelzi. Ezeket a stációkat a ró-
mai rituáléban előírt szertartással áldják meg.

Az Anyaszentegyház teljes búcsút engedélyezett azoknak, 
akik a keresztutat a kegyelem állapotában végzik.

A keresztúttal járó búcsút nem csak magunknak nyerhet-
jük meg. Felajánlhatjuk egy olyan lélekért is, aki esetleg még 
a tisztítótűzben bűnhődik a földi életében elkövetett bűnei 
miatt. Így sok lelket kiszabadíthatunk a tisztítótűzből, akik 
ezért biztosan hálásak lesznek, és egyszer még nekünk is se-
gíthetnek a másvilágon. - Mindez az Egyház hagyományos 
tanítása.

Virágvasárnap és nagypénteken Krisztus szenvedését, a 
Passiót a liturgia keretében még tudatosabban megélhetjük. 
A megszokott éneklés még szebbé tételéhez hívunk és vá-
runk új tagokat a passió-kórusba.

Érdeklődni és jelentkezni Kerekes Sándor kántornál lehet.
Próbák minden héten szerdán az esti szentmisét követően 

lesznek a plébániatemplomban.

„Aki énekel, kétszeresen imádkozik”

Nagyhétig bezárólag folyamatosan látogatom az időseket,  
betegeket otthonukban. Kérem mindazokat, akiknél az ad-
venti időszakban nem voltam, de szeretnének ezzel a lehe-
tőséggel élni, időben jelezzék igényüket elérhetőségeinken! 

Nagyböjti gyóntatás, beteglátogatás


