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1. Áldozat nélkül nem fog menni.  

Ahhoz, hogy jobbá váljak, több legyek, elégedettebb legyek, 

változásra van szükségem, mert folyamatosan, észrevétlenül 

rakódnak rám rossz szokások. Változtatni kell. Ha például 

egészségesebb életet akarok élni, vagy szeretném, hogy nagyobb 

béke legyen bennem, akkor tennem kell érte, még ha nincs is nagy 

kedvem hozzá. A változás azonban gyakran áldozattal jár, viszont 

áldozat nélkül nincs “győzelem”, nincs boldogság! 

Ezt mondja az Úr: „Késedelem nélkül térjetek vissza hozzám 

teljes szívetekből, böjtölve, sírva és gyászolva. A szíveteket 

szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Térjetek vissza az Úrhoz, a ti 

Istenetekhez, mert jóságos és irgalmas, nagy a türelme és csupa 

könyörület…” (Joel 2,12-13) 

Késedelem nélkül … vagyis most, ezekben a percekben is egészen 

forduljak Isten felé. Ne csak felszínesen legyek keresztény! 

Vegyem komolyan: “szíveteket szaggassátok meg”! Hú, micsoda 

szavak … Lehet, hogy ez áldozattal jár: látszólag könnyebb lenne 

a saját gondjaimmal foglalkozni. De most mégis megállok. 

Őszintén, teljes szívből … Jézus elé teszem mindazt, ami vagyok. 

Hiszek abban, hogy Ő végtelenül jó! 

Ez a történetet egy plébánosról szól, aki miután felkelt reggel, 

addig nem ment tovább, míg nem tudatosította magában, hogy 

Isten most szereti és vele van. Volt, amikor ez pár percet vett 

igénybe, volt, amikor többet. Ez áldozattal járt, de megváltoztatta 

az életét. 

Mi az az apróság, ami segíti Önt ma, illetve a nagyböjt alatt, hogy 

változzon és visszatérjen Isten ölelő karjaiba? 

2. „Ma tanúul hívom ellenetek az eget és a földet: életet és halált, 

Március 2-án elsőpéntek, délelőtt a betegeket látogatását és 

gyóntatását végzem, majd 17
15

 órától gyónási alkalom és 

keresztút, 18
00

 órakor pedig szentmise lesz. 

Május 14-19-ig lesz az egyházközség nagy zarándoklata, 

ezúttal Toscana-Umbriába, a szentek nyomában. A 

zarándoklat csúcspontja Assisi lesz, Szent Ferenc híres és 

kedvelt városa. Érintjük Firenzét, Pisát, Luccát, Sienát (Szent 

Katalin városát), Casciát (Szent Rita városát), Al Vernát a 

misztikus hegyek között, csaknem 1300 m magason, amely 

Szent Ferenc igen kedvelt helye volt, itt kapta meg stigmáit. 

Programunkat a mini állam, San Marino Köztársaság 

fővárosában, San Marinóban zárjuk, a Titano-hegy tetején. A 

zarándoklat költsége 6 nap/5 éjszakára félpanziós ellátással 

(reggeli-vacsora) 99.000 Ft + 20 euró, amelyet a buszon kell majd 

fizetni. Az első részletet 50.000 Ft-ot március 15-ig kérem 

befizetni a Plébánia Hivatalban. A programról bővebben nálam 

lehet érdeklődni. 

Március 19-én, hétfőn kezdődik a nagyböjti 3 napos 

lelkigyakorlatunk a 18
00

 órakor kezdődő szentmisék 

keretében, amely előtt 17
30

 órától gyónási alkalmat biztosítunk. A 

lelkigyakorlat vezetésére Menyhárt János szurdokpüspöki 

plébános atyát kértem fel a Váci Egyházmegyéből. Kérem, 

apostolkodjunk ez ügyben, hogy minél nagyobb számban együtt 

lehessünk, felkészülve legnagyobb ünnepünkre, a Húsvétra. 

Húsvéti virágokra szánt adományaikat szíves fogadjuk a 

kihelyezett perselyben az újságos polcnál illetve a sekrestyében. A 

Jó Isten fizessen vissza mindenkinek érte százszorosan. 

          Sifter Gergő plébános 

Nagyböjti gondolatok 

 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: :  06- 30/785-1060  

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

 órakor 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise- és szertartásrend: 

Február 26., hétfő 18
00

 Tab - Február 27., kedd 18
00

 Tab 

Február 28., szerda 8
00

 - Március 1., csüt. 18
00

 Tab  

Március 2., péntek 18
00

 Tab - 17
15

 Keresztút  

Március 3., szombat 7
00

 Tab 

Március 4., vasárnap: 

8
00

 Sérsekszőlős – - Tab: 11
00

 és 18
00

 – 13
00

 Bábony
 
 

Március 5., hétfő 18
00

 Tab – Március 6., kedd 18
00

 Tab 

Március 7., szerda 8
00

 Tab – Március 8., csüt. 18
00

 Tab 

Március 9., péntek 18
00

 Tab - 17
15

 - Keresztút 

Március 10., szombat 7
00

 Tab 

Március 11., vasárnap: 

8
00

 Lulla – Tab: 11
00

 és 18
00 

 

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

-Templomainkban a szentmisék után 

-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.) 

-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra: 11743112-20002059-00000000. A közlemény 

rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az 

adott évet. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hirdetések 

 

 

áldást és átkot tártam a szemetek elé. Így hát válaszd az életet, 

hogy te is, utódaid is életben maradjatok, szeresd az Urat, a te 

Istenedet, hallgass a szavára és ragaszkodj hozzá. Mert ez jelenti 

számodra az életet …” (MTörv 30,19-20) 

Minden nap találkozom a rosszal, a bűnnel, a gonoszsággal és a 

jóval, a békével és a szeretettel is. Csak rajtam múlik, melyiket 

választom. Mi az, ami számomra az életet jelenti? Mi az, ami 

előre visz! Mi az, amit örömmel csinálok? Mert abban fog Isten 

szólni hozzám. Az élet gyakran apró, pici dolgokban nyilvánul 

meg. Tavasszal kedvenc időtöltésem, hogy közelről 

gyönyörködöm a földből kibújó, színes virágokban. Ilyen ez az 

apró virág is a szikla tövében. Sokszor a legzordabb körülmények 

között, a tragédiák idején is tud élet fakadni, mert az Isten 

folyamatosan ajándékozza számomra és mindannyiunknak az 

életet. Hogy Istennek tetsző életem legyen, ahhoz néha küzdenem 

kell – akár a bennem lévő rossz szokásokkal is. 

Uram, milyen jó tudni, hogy Te vagy az Élet. Most is életben 

tartasz, jelen vagy. Milyen nagyszerű dolog, amikor azt érzem, 

hogy áldott vagyok!  

Ön érzett már ilyet? Aki édesanya, az biztosan, hiszen áldott 

állapotban igazi életet hordott a szíve alatt. Azt az életet, amivel 

az Isten megajándékozta. Hol és miben tudom felfedezni ma az 

Életet, ami engem örömmel, vigasztalással tölt el, amitől béke lesz 

bennem? Figyeljek erre, és este az imádságban adjak hálát érte, ha 

sikerült ilyet felfedeznem! 

    forrás: Laudetur, internet 


