
 

   V. évf. 11. szám                  2016. március 20.  

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
00

 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: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? 

 

 

 

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. 

Egyházközségi zarándoklatunkra, amely május 18-24. között 

La Salette- Lourdes útvonalon lesz, minden hely elkelt. 

Sajnálattal kell közölnöm, hogy kb. 6-8 fő van várakozó listán, 

akiket előre láthatólag nem tudunk magunkkal vinni. Bővebb 

információt később tudok mondani. 

Szeretettel kérem a gyerekeket, akik a Szent Háromnapban 

ministrálni szeretnének, március 23-án, szerdán 17
00

 órára 

jöjjenek el a templomba ministráns próbára. 

Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a 

sekrestyében. 

       Sifter Gergő plébános 

 

Március 21. Nagyhétfő: „Hagyjátok, temetésemre teszi” – 

mondja Jézus. Vajon mennyire jó szívvel tekintünk egy-egy olyan 

emberre, aki az Úrért áldoz időt, pénzt, szeretetet, lemondást, 

odafigyelést? Mi mennyire keressük az Úrra áldozás lehetőségeit? 

- Gesztust teszek, kibékülök azzal, akivel feszültség van 

közöttünk. 

Március 22. Nagykedd: Hogyan követem Jézust? Szavakkal: 

„szeretlek”, „veled vagyok”, „sosem hagylak el”? Vagy tényleges 

tetteimmel? Kitartok az imában, a szeretetben, szavaimban, 

ígéreteimben? Maradj velünk, Urunk, hogy tetteinkkel 

követhessünk Téged! - A mellettem lévő emberekre figyelek, nem 

magamra. 

Március 23. Nagyszerda: Júdás eladja Mesterét 30 ezüstért; 

Jézus feladja önmagát mint húsvéti Bárány Júdásért és 

mindannyiunkért. Mondjuk hálát Neki, és keressük az alkalmat, 

mikor akár a legkisebb mértékben is a másikért adhatjuk 

magunkat! - Önzetlenül, tiszta szeretettel meglepetést készítek  

a családomnak. 

Március 24. Nagycsütörtök: „Nem azért jöttem, hogy nekem 

szolgáljanak, hanem, hogy én szolgáljak másoknak.” Jézus 

Krisztus nem „amputálja” lábunkat, vagyis nem veti el életünket, 

hanem tisztára mossa – nemcsak vízzel, hanem vérével. Minket is 

arra hív, hogy életünkkel szenteljük meg, segítsük egymást az 

Atya felé. - Részt veszek az esti szertartáson. Március 25. 

Nagypéntek:  „Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, 

mégpedig a kereszthalálig!” „Nekünk is életünket kell adnunk 

barátainkért!” Felajánlom imáimat és böjtömet. - Részt 

veszek a keresztúton, az esti szertartáson, és ott maradok a 

virrasztáson. 

Április 7. Nagyszombat: Jézus Krisztus a sírban nyugodott. De a 

harmadik napon feltámadt, alleluja, alleluja! - Meglátogatom a 

Szentsírt, ott imádkozom szeretteimért és a nagy bűnösökért. 

Részt veszek az esti vigília szertartáson. 

Hirdetések 

 

 

Nagycsütörtök: 

 18
00

 órakor Utolsó vacsora emlékmise, amely után 

      oltárfosztás következik. 

Nagypéntek szigorú böjti nap, amely háromszori étkezést és 

egyszeri jóllakást jelent. 

Nagypéntek: 

17
00

 órakor keresztút, 

18
00

 órakor ünnepi liturgia.  

A Passiót énekli a kórus, majd egyetemes könyörgések, 

kereszthódolat, szentáldozás, végül virrasztás lesz. Kérem a 

Testvéreket, maradjunk egy kicsit csendben Jézusunk mellett. 

Nagyszombat: 

20
00

 órakor Húsvét vigíliája. 

A Fény-, Ige-, Víz liturgiája, keresztségi fogadás, szentmise és 

a feltámadási körmenet. 

A körmenet útvonala a következőképpen alakul: A templom 

oldalsó bejáratánál lemegyünk a Fő tér felé, majd az evangélikus 

templom mellett elhaladva a parkolón át az Ady Endre utcán 

keresztül érkezünk vissza a templomhoz. Erre az estére a viasz 

lecsöpögésétől védő, kis gallérral ellátott gyertyát vagy 

mécsest hozzanak magukkal. 

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

HÁROMNAP mindegyikén vegyen részt. Így teljes 

Anyaszentegyházunk legnagyobb ünnepének, Krisztus Urunk 

feltámadásának megünneplése. 

1. Húsvétvasárnap: 

7
00

 órakor ételszentelés a plébániatemplomban 

Szentmisék:           8
00

 óra Megyer 

                9
30 

óra Zala 

              11
00 

óra Tab 

              15
00

 óra Bábony 

              18
00

 óra Tab 

2. Húsvéthétfő:  

3. Szentmisék:   8
00

 óra Lulla 

               9
30

 óra Torvaj 

             11
00 

óra Tab  

             13
00 

óra Sérsekszőlős 

             18
00

 óra Tab 

      Sifter Gergő plébános 

 

Nagyböjti készület 

 

Ünnepi mise - és szertartásrend 

 

 


