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Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 
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Hivatali órák:   csütörtök.: 16
00

 - 17
30 

óráig 

                            szombat:     9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise- és szertartásrend: 

Április 3., hétfő: 18
00 

Tab – Április 4., kedd: 18
00

 Tab 

Április 5., szerda: 8
00

 Tab  -  Április 6., csüt.: 18
00

 Tab 

Április 7., péntek:17
15

 Keresztút  -  18
00

 – Tab, Szentmise. 

Április 8., szombat: 7
00

 Tab  -  18
00

 Megyer  

Április 9., vasárnap:  

Sérsekszőlős: 8
00

 – Zala: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00

  

Április 10., hétfő: 18
00 

Tab – Április 11., kedd: 18
00

 Tab 

Április 12., szerda: 8
00

 Tab  -  Április 13., csüt.: 18
00

 Tab 

Április14., péntek:17
00

: Keresztút -  18
00

: Tab, ünnepi liturgia  

Április 15., szombat.: 20
00

 Tab, Húsvét vigíliája 

Április 16., vasárnap: 7
00

 Ételszentelés 

Lulla: 8
00

 –  Torvaj: 9
30

  -  Tab: 11
00

 és 18
00

 – Bábony: 15
00

 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Az Úrnál az irgalom, * és bőséges a megváltás nála. 

 

Április 7-én, pénteken 17
15

 órától családos keresztutat járunk. 

Kérem, hogy minél többen vállaljanak el felolvasni egy-egy 

keresztúti elmélkedést. Szeretettel hívom és várom a családokat és 

a testvéreket. A keresztút alatt gyónási lehetőséget biztosítunk. 

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, valamint a kihelyezett perselyben. 

Otthon lévő betegek húsvéti gyóntatását április 7-én, pénteken 

végezzük a reggeli óráktól. 

Előre hirdetem, hogy április 8-án, szombaton 13
30

 órától 

nagytakarításra hívom és várom a testvéreket. Templomunkat 

szépítjük és készítjük húsvét ünnepére. 

Április 8-án, Virágvasárnap, az Úr szenvedésének 

vasárnapja. A szentmisén 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 Szent Három nap liturgikus ünneplése a 

következőképpen alakul: Nagycsütörtökön 18
00

 órakor 

kezdődik az Utolsó vacsora emlékmiséje, amely után 

oltárfosztás következik. Nagypéntek szigorú böjti nap, amely 

háromszori étkezést és egyszeri jóllakást jelent. Nagypénteken 

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 

következőképpen alakul: A templom hátsó bejáratánál 

lemegyünk a főtér felé, majd az evangélikus templom előtt 

elhaladva a parkolón át az Ady Endre utcán keresztül érkezünk 

vissza a templomhoz. Kérem a Testvéreket, hogy erre az estére a 

viasz lecsöpögésétől védő, kis gallérral ellátott gyertyát vagy 

mécsest hozzanak magukkal. Kérem, hogy – aki csak teheti – a 

SZENT HÁROMNAP mindegyikén vegyen részt. Így teljes 

Anyaszentegyházunk legnagyobb ünnepének, Krisztus Urunk 

feltámadásának megünneplése. 

           Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

                                2017. március 25-én Őszentsége Ferenc pápa 

                                Varga Lászlót, a Kaposvári Egyházmegye 

                                általános helynökét kaposvári megyés-                      

                                püspökké nevezte ki. Varga László 1956. 

                                augusztus 17-én született Tapolcán.                       

                                Filozófiai és teológiai tanulmányait először a 

szegedi szemináriumban végezte, majd a budapesti központi 

szemináriumban folytatta. 1982. április 17-én szentelték pappá 

Tapolcán, miután az akkori veszprémi egyházmegyébe 

inkardinálódott. 1982 és 1987 között a várpalotai plébánia 

káplánja, majd Somogysámson plébánosa 1987 és 1993 között. A 

rendszerváltás után az egyházmegyék átszervezésével 1993-ban 

átkerült a kaposvári új egyházmegyébe, és a megyeszékhely 

Szent Imre-plébániájának a vezetését bízták rá. Plébánosi 

tevékenysége megtartásával 2009 óta a püspöki hivatal 

irodaigazgatója, illetve 2013-tól az egyházmegye általános 

helynöke. Karl Rahner gyakran idézett gondolata – „a holnap 

hívő embere vagy misztikus lesz, vagy nem létezik többé” – az 

Istennel való, a Szentlélek által közvetített bensőséges egyesülés 

fontosságára irányítja a figyelmet. Varga László atya is erről 

beszél, amikor istenkeresését a „józan misztika” kifejezéssel 

határozza meg. „Életem Isten állandó jelenlétében való lét” – így 

írja le belső megtapasztalását arról, hogy Isten folyamatos 

útmutatása vezeti őt. Ez a bensőséges kapcsolat egy szenvedélyes 

istenkeresés eredménye. A híveknek is ezt akarja közvetíteni. 

Plébániáján ezért minden nap van szentségimádás, és az emberek 

megszerették a csendet. 

„Nem tanultak meditatív kurzuson, csak felajánlották az idejüket 

annak, aki a legjobban szereti őket, megpróbálnak jelen lenni, és 

formálódnak. Szépen, csendben. A szemlélődés azután a falakon 

kívül is folytatódik. Amit a Jósisten mond, azt a csendben lehet 

meghallani, és válaszolni is csak a csendben lehet rá. Ha 

belemegyek ebbe a csendes jelenlétbe, át kell adnom magamat, ki 

kell engednem a kezemből az irányítást. Jézus arra tanít, hogyan 

adjam át neki a vezetést. Így lassanként átformálódik az életünk, 

közelebb kerülünk a másik emberhez, akiben jelen van Krisztus. 

Ha meglátom és megszeretem Krisztust az Eucharisztiában, 

akkor meglátom őt a másik emberben is. A szemlélődés ezért 

egyáltalán nem önmagunk körül forgás, hiszen másokhoz visz 

el.” 

     forrás: Magyar Kurír 

Bemutatjuk az új kaposvári püspököt 

 

 


