
 

III. évf. 11. szám                      2014. március 16. 

Tabi Öröm-Hírmondó 

A 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 

Hivatali órák: csütörtök: 16 - 17
30

 

                         szombat:     9 – 10  

Keresztelés:     szombat:  10 óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő:           Tab     18 óra 

Kedd:           Tab     18 óra 

Szerda:         Tab       8 óra 

Csütörtök:    Tab     18 óra 

Péntek:         Tab     18 óra 

Szombat:      Tab       7 óra 

                      Megyer        15 óra   (kéthetente) 

Vasárnap:    Lulla vagy Sérsekszőlős:     8 óra 

                      Tab:                                     11 óra és 18 óra 

                      Torvaj vagy Zala:               9
30

 óra 

         Bábony           15 óra (első vasárnap) 

Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:        

06- 84- 310- 484 (Siófok)    06- 82- 512- 394,  318- 915 (Kaposvár) 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Imacsoport: 2014. március 18., kedd 18
30

 

 

 

 

 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab 

8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808 

www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Március 18-án, kedden este 6 órakor Lullán lesz szentmise, 

amely előtt gyónási alkalmat biztosítunk. Március 20-án, 

csütörtökön pedig Megyeren lesz szentmise este 6 órakor 

előtte gyónási alkalommal. 

Nagyböjt péntekjein este 5 órától keresztutat végzünk. A 

tavalyi évhez hasonlóan szeretnék kérni önként jelentkezőket, 

akik szívesen imádkoznának egy-egy stációt. Feliratkozni a 

sekrestyében lehet. 

A templomunk felújított szentélyét szeretnénk 

zöldnövényekkel (szobafenyő, pálma-félék stb.) még szebbé 

tenni. Ha van olyan nagyméretű, szép formájú növényük, amit 

felajánlanának a templom részére, szívesen fogadjuk. 

Otthon lévő betegek húsvéti gyóntatását bejelenthetik a 

sekrestyében és a plébánián. Csak azokhoz áll módomban 

elmenni, akik ezt kérik. Tisztelettel kérem, adjuk tovább… 

Előre hirdetem, hogy a nagyböjti 3 napos 

lelkigyakorlatunk időpontja: április 2-3-4. Mindhárom este 6 

órakor kezdődik a szentmise, amely előtt fél 6 órától gyónási 

alkalmat biztosítunk. A lelkigyakorlat vezetésére Varga Sándor 

jászkarajenői plébánost, az ottani Katolikus Iskola 

lelkiigazgatóját kértem fel. Kérem, apostolkodjunk ez ügyben, 

hogy minél nagyobb számban együtt lehessünk, felkészülve 

legnagyobb ünnepünkre, a Húsvétra. 

Május 2-án (péntek, hosszú hétvége) egyházközségi 

zarándoklatot hirdetek Szombathely - Mariazell útvonalon. 

Program: indulás kora reggel, Szombathelyen pihenő, majd 

továbbutazás Mariazellbe, amely egy darab magyar föld az 

Alpokban, hisz a szentély egyik alapítója Nagy Lajos magyar 

király. Szentmise a kegytemplomban a csodatévő „celli Mária” 

szobránál, keresztút, majd szabadprogram. Hazautazás rövid 

pihenőkkel, visszaérkezés késő este. Részvételi díj: 12.000 

Ft/fő, amely tartalmazza az utazást, idegenvezetést. Jelentkezni 

lehet az összeg befizetésével a sekrestyében és a plébánián. 

Aki szeretne ez évben szentmisét mondatni, az jelezze az 

időpontot. Szentmisét mondathatunk élő és meghalt 

szeretteinkért. Ne feledkezzünk meg róluk, számukra ez lehet a 

legnagyobb ajándék, amely által segíthetünk rajtuk, hogy 

üdvösségre jussanak 

Lassan eljön az 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 Önkormányzati Iskolában az 1-2. és az 5-6. osztályokban 

válasszák a gyermekeik számára adott nagy lehetőséget, az 

órarend szerinti hit- és erkölcstan oktatást. 

Kedves Testvérek, ne felejtsenek el rendelkezni személyi 

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

Katolikus Egyház támogatására javasoljuk, melynek 
technikai száma 0011. 

        Sifter Gergő plébános 

Zsoltár: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk. 

 SSzzeerrddaa  ((mmáárrcciiuuss  1199..))          SSzzeenntt  JJóózzsseeff,,  aa  BBoollddooggssáággooss  SSzzűűzz  MMáárriiaa  

                      jjeeggyyeessee,,  FFőőüünnnneepp  

 

Hirdetések 

 

 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 

A Jóisten elgondolása szerint az embereknek nemcsak 

hétköznapjaik, hanem ünnepeik is vannak. Ezek az ünnepek az 

embert minden más isteni teremtmény fölé emelik, hiszen sem a 

növények, de még az állatok sem tartanak például szülinapi 

összejövetelt. Az embernek viszont nagy szüksége van az 

ünnepekre, mert az ünnepek Isten szeretetébe emelnek minket. Az 

egyházi ünnepeket a világon mindenhol ünnepelik. Ezeken az 

ünnepeken Istenszeretetünk, hitünk tesz minket eggyé. A 

legfontosabb egyházi ünnepek: karácsony, húsvét, pünkösd. 

Hogyan készülünk az ünnepre? Ebben a kérdésben benne is van a 

legfontosabb szó: készülünk. Húsvét ünnepére 40 napon át 

készülünk. Ez a 40 napot nagyböjtnek nevezik. Aki szeretné, hogy 

a húsvét valóban ünnep legyen neki is, annak készülni kell az 

ünnepre. Aki nem készül, nem fog ünnepelni. A "nagyböjt" 

fejezet arról szól, hogy hogyan készülhetünk fel húsvét ünnepére. 

Húsvét Jézus halálának és feltámadásának ünnepe. Miért ilyen 

fontos nekünk ez az ünnep? Mert Jézus azért halt meg, hogy a 

Mennyországot megnyissa nekünk, így nem halunk meg örökre, 

hanem a feltámadt Jézus vár minket az Örökélet országába. 

A nagyböjt a húsvét előtti 40 nap, amikor jobb emberekké 

szeretnénk válni a feltámadás ünnepére, hogy Jézust a szívünkbe 

fogadjuk, hogy Istenhez közelebb kerüljünk. 

Jobb embernek lenni! Hogyan lehetek én jobb ember?  

A nagyböjti készület segít jobb emberré lennünk. 

    forrás: internet 

 

 

  

 

Nagyböjti készület 


