
  

   V. évf. 7. szám                  2016. február 21.  

Tabi Öröm-Hírmondó 

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.
 
   

Keresztelés:        szombat 10
00

 órától 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, Kedd:       Tab     18
00

 óra    17
30

 Lourdes-i kilenced 

Szerda:               Tab       8
00

 óra  

Csütörtök:       Tab     18
00 

óra    17
30

 Lourdes-i kilenced 

Péntek:        Tab     18
00

 óra      17
15

 Keresztút 

Szombat:             Tab       7
00

 óra  

Páratlan héten szombaton:      Megyer    15
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

         17
30 

Lourdes-i kilenced 

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: Az Úr az én világosságom, * és ő az én üdvösségem. 

 

 

 

 

Február 21-én, vasárnap 17
30 

órától Lourdes-i kilencedet 

imádkozunk. A közös imádság azokon a napokon van, amikor 

templomunkban esti szentmise van, hétfőn, kedden, csütörtökön 

és vasárnap, 17
30 

órai kezdettel. Szeretettel hívom és várom a 

Testvéreket. 

Nagyböjt péntekjein 17
15

 órától keresztutat járunk. Szeretettel 

kérem, hogy minél többen vállaljanak imádkozni egy-egy 

keresztúti stációt. Feliratkozni a sekrestyében lehet. 

Előre hirdetem, hogy a nagyböjti 3 napos lelkigyakorlatunk 

időpontja: március 6-7-8. Mindhárom nap 18
00

 órakor kezdődik 

a szentmise, amely előtt 17
00

 órától gyónási alkalmat biztosítunk. 

A lelkigyakorlat vezetésére Világos Krisztián püspöki 

megbízott, bárdudvarnoki plébánost, a Porta Pacis 

Lelkigyakorlatos Ház igazgatóját kértem fel. Kérem, 

apostolkodjunk ez ügyben, hogy minél nagyobb számban együtt 

lehessünk, felkészülve legnagyobb ünnepünkre, a Húsvétra. 

Kedves Testvérek, ne felejtsenek el rendelkezni személyi 

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

Katolikus Egyház támogatására javasoljuk, melynek technikai 

száma 0011. 

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 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, valamint a kihelyezett perselyben. 

Egyházközségi zarándoklatot hirdetek La Salette – Lourdes 

útvonalon. Jelentkezni március 27-ig lehet, 250 euró előleg 

befizetésével a sekrestyében vagy a plébánián. Részletek a 

faliújságon találhatók. 

                            Sifter Gergő plébános 

Február 22. A nagyböjt az imádság és a jótékonykodás ideje. Az 

imádság, az állhatatos kérés kegyelmet esd ki, de nem csak nekünk, 

hanem Isten egész népének. A kegyelemmel küldetést kapunk, hogy a 

szeretetet tettekre váltsuk embertársaink felé. - Imádkozom a 

Szentatyáért, papjainkért és szerzeteseinkért. 

Február 23. A nagyböjti szent idő nemcsak a testi önmegtagadás, 

böjtölés időszaka, hanem egész életünk átformálásának ideje is. A 

kísértő éberen lesi, hogyan ragadhat el bennünket, szükségünk van hát 

minden erőnkre és az Úr kegyelmére. - „A múlt nincs, a jövő majd 

lesz - csak ez a pillanat van” arra, hogy szeressek. 

Február 24. A törvényben az engeszteléshez hozzá tartozott a 

véráldozat. Az engesztelés alapfeltétele pedig az őszinte alázat, 

amikor feltétel nélkül tudjuk a gondviselő Isten kezére bízni 

életünket. - Figyelek és azonnal megteszem, amit szívemben Isten 

kér tőlem. 

Február 25. Az emberi szív mélységes nagy titok, mert hajlik a jóra, 

a szépre és a szentre, de mégis sokszor állhatatlan tud lenni. Isten 

kegyelme segítségével a fellobbanó buzgóság állhatatossággá válik. 

Szívünk átformálásához kérjük Isten kegyelmét! - Máriát kérem, 

segítsen elfogadni a váratlan eseményeket. 

Február 26. Az Atya úgy szeretett bennünket, hogy egyszülött Fiát 

adta oda értünk. Jézus feláldozta önmagát, azokért, akik elárulták 

és eladták őt. Így teljesítette az Atya akaratát és az Ő üdvözítő 

tervében részesített bennünket. - Böjtölök a békéért, és részt 

veszek a keresztúton. 

Február 27. Isten örök szeretetében kiválasztott minket, hogy 

gyermekei legyünk. Mint jóságos Atya nemcsak gondoskodik 

rólunk, hanem az őszinte bűnbánatért meg is bocsát, mivel ismeri 

az emberi természet gyöngeségeit. - Részt veszek  

a plébánia nagyböjti lelkinapján. 

Február 28. Örök emberi gyarlóság: az élet anyagias gondjai között 

könnyen elfeledkezünk Istenről. Ilyenkor figyelmeztetéseket kapunk 

arról, hogy az emberi életnek és történelemnek Isten az irányítója. 

Kihagyhatjuk Őt a számításunkból, de előbb-utóbb megtapasztaljuk, 

hogy Isten nélkül nem boldogulhat az ember. - A vasárnap ünnep: a 

munkát félreteszem, a családdal pihenünk, játszunk. Adakozom a 

katolikus iskolák javára. 

Hirdetések 

 

 

Zarándoklatot hirdetek az irgalmasság évében március 13-án, 

vasárnap a homokkomáromi Szűzanya kegyhelyéhez. Ezen a 

helyen minden hónapban 13-án engesztelő szentmisét tartanak.  

Ennek a szentmisének a megtartására engem kértek fel, mely 

külön öröm számomra, mert lelkileg is érintett vagyok, mivel papi 

hivatásom innen gyökerezik. Szentelésem után az első misémet is 

itt tartottam. 

Program: 

Indulás: 15
00

 órakor a Galéria előtti parkolóból. 

 17
00

 órakor a kegyhelyen keresztút. 

 18
30

 órai kezdettel szentmise, majd rögtön utána  

        gyertyás körmenet. 

 kb. 20
30

 óra körül indulás haza. 

Jelentkezni lehet a plébánián személyesen, vagy a sekrestyében.  

A várható útiköltség: 2000 Ft/fő. Szeretettel hívom és várom a 

Testvéreket erre az útra, tartsanak velem! 

      Sifter Gergő plébános 

Nagyböjti készület 

 

Zarándoklat 

 


