
 

   V. évf. 10. szám                     2016. március 13.  

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.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, Kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       8
00

 óra  

Csütörtök:       Tab     18
00 

óra     

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 

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: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. 

 

 

 

 

Hálásan köszönöm a hívek szép számú részvételét nagyböjti 

lelkigyakorlatunkon. 

Március 18-án, pénteken Családos Keresztutat végzünk, 

amelyre szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket! 

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 állami 

iskolában válasszák gyermekeik számára adott nagy 

lehetőséget, az órarend szerinti hit- és erkölcstan oktatást. 

Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a 

sekrestyében. 

Előre hirdetem, hogy március 19-én, szombaton 13
30 

órai 

kezdettel nagytakarításra hívom és várom a Testvéreket.  

Otthon lévő betegek húsvéti gyóntatását március 18-án, 

pénteken végzem a reggeli óráktól! 

Egyházközségi zarándoklatot hirdetek, 2016. május 18-24. 

között La Salette – Lourdes útvonalon. Jelentkezni március 27-

ig lehet, 250 euró előleg befizetésével a sekrestyében vagy a 

plébánián. Részletek a faliújságon találhatók. 

Március 20-a Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja, a 

Passiót énekli a kórus. Kérem a Testvéreket, amennyiben az idő 

engedi, kint az oldalsó ajtónál gyülekezzünk. Megáldjuk a 

szentmise elején a barkaágakat, majd a templomot megkerülve 

körmenetben érkezünk be a templomba, felidézve Jézus 

ünnepélyes bevonulását Jeruzsálembe. 

Előre hirdetem, hogy a húsvéti Szent Háromnap liturgikus 

ünneplése a következőképpen alakul:  

Nagycsütörtökön 18
00

 órakor kezdődik az Utolsó vacsora 

emlékmiséje, amely után oltárfosztás következik. 

Nagypéntek szigorú böjti nap. 17
00

 órától keresztutat végzünk, 

majd ezután 18
00

 órakor kezdődik az ünnepi liturgia. A Passiót 

énekli a kórus, majd egyetemes könyörgések, kereszthódolat, 

szentáldozás, majd virrasztás. Kérem a Testvéreket, 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 oldalsó 

bejáratánál lemegyünk a Fő tér felé, majd az evangélikus templom 

mellett elhaladva a parkolón át az Ady utcán keresztül érkezünk 

vissza a templomhoz. 

Kérem a Testvéreket, hogy – aki csak teheti – a SZENT 

HÁROMNAP mindegyikén vegyen részt. Így teljes 

Anyaszentegyházunk legnagyobb ünnepének, Krisztus Urunk 

feltámadásának megünneplése.                   Sifter Gergő plébános 

 

 

újszövetség előképe: mindazok, akik hisznek Krisztusban, 

megszabadulnak a bűn pusztító tüzétől. Ezt maga Jézus jelentette 

ki. A hit az ő szavának figyelmes és kitartó hallgatásából 

származik. Jézus szava hordozza az igazságot, melytől 

megvilágosítva szabadulhatunk meg a bűntől. - Jó szívvel, 

nagylelkűen ajándékozom az időmet, mosolyomat, ötleteimet, 

segítségemet, munkámat. 

Márc. 17.: Jézus szava: igazság és élet. Aki következetesen kitart 

Isten szavának hallgatásában és megtartásában, az egyre 

mélyebben és világosabban felismeri az abban rejlő igazságot. 

Megszabadul a bűntől és annak legsúlyosabb következményétől, a 

haláltól. Üdvösségünk horgonya Isten örök szava. - Elmélkedek a 

szentírási részről, életemre vonatkoztatva azt. 

Márc. 18.: A keresztény embert a fájdalom és az üldözés órájában 

az Istenbe vetett bizalom segíti. Aki következetes hűséggel akarja 

az Evangéliumot élni, az igazságot védelmezni, és jót tenni, az 

nem fogja elkerülni a világ ellenállását. Ha Krisztus az embert a 

kereszt által üdvözítette, akkor úgy léphetünk az üdvösség útjára 

és úgy működhetünk közre a világ üdvösségének művében, ha 

hordozzuk saját keresztünket. - Böjtölök új hivatások születéséért. 

Részt veszek a keresztúton. 

Márc. 19.: Szent Józsefről Máté és Lukács evangéliumában 

olvashatunk. Mindkettőnél – mint Dávid ivadéka – összekötő 

kapocs a Dávid-ház és a Messiás között. Ő a hit és bizalom 

embere, a Nagy Hallgató, akit Isten beavatott a titkába, és Szűz 

Mária hű hitveseként Ő Jézus nevelőatyja. Nem tudjuk, meddig 

élt: az evangéliumban a 12 éves Jézus mellett szerepel utoljára, a 

jeruzsálemi zarándoklaton. XI. Pius rendelkezése óta Ő az Egyház 

oltalmazója. - Az édesapákért imádkozom: szüleimért, 

családtagjaimért, és megköszönöm őket. Segítek a templom 

ünnep előtti nagytakarításában 

Márc. 20.: Jézus Krisztus bevonult Jeruzsálembe, miközben a 

tömeg ujjongott és hódolt előtte. De Jézus értük, értünk szenvedni 

ment Jeruzsálembe. Egész ide vezető útja az Atya üdvözítő 

akarata szerint telt. Tudnunk kell, hogy Jézus minden 

szenvedésben velünk van – gondoljunk erre gyakran! - A 

legapróbb dolgot is úgy tegyem, hogy magának Jézusnak teszem. 

Hirdetések 

 

 

Márc. 14.: Mai napon az Atya irgalmasságát keresem, akiről Jézus 

tanúságot tett. Hadd legyen nekem is Atyám, akihez eljutok Jézus 

által, aki Út, Igazság és Élet, és azt mondja magáról: „Én vagyok a 

Világ Világossága.” Benne fényt, életet nyerek. - Jézust keresem 

meg a másikban, főleg a szenvedőben. 

Márc. 15.: Az ember a kereszt áldott jelében nyerte el a 

megváltást. A Keresztből születik a keresztény élet, a Megfeszített 

ad életet a kereszténynek, és a megkeresztelt hívő csak az Úr 

keresztjéhez tapadva, és kínszenvedése végtelen érdemeiben bízva 

nyerheti el az üdvösséget. - A kereszten értem szenvedő Jézust 

szemlélem. Mindenkiben Őt keresem. 

Márc. 16.: Az ószövetségi csodálatos esemény, a három ifjú 

megszabadulása a tüzes kemencéből egy még csodálatosabb 

Nagyböjti készület 

 


