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Tabi Öröm-Hírmondó
Zsoltár: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet.
Hirdetések

A keresztút járás hagyománya

A Lullán
tabi Utolsó
Vacsora
Római
Katolikus
Plébánia
és aazhozzá
tartozófélfíliák
heti lapja
Március 24-én, kedden
1800 órakor
szentmise
lesz, előtte
A keresztút
eredetileg
a körülbelül
kilométeres
útvonal
30
17 órától gyónási alkalmat biztosítunk.
Jeruzsálemben, amelyet Jézus végigjárt a kereszttel a Golgotáig.
Via Dolorosa: a fájdalmak útja. Via Crucis: a kereszt útja. A
Március 25-én, szerdán Urunk születésének hírüladása,
hagyomány szerint a szent körúton már a föltámadás utáni
főünnep (Gyümölcsoltó Boldogasszony). Szentmise csak a
napokban végigmentek néhányan (az Utolsó Vacsora terme,
plébániatemplomban lesz reggel 800 órakor.
00
Annás és Kaifás háza, Golgota, Szentsír, Praetorium, Getszemáni
Nagyböjt péntekjein 17 órától keresztutat végzünk.
kert, Olajfák hegye, Kidron-völgy, Sion hegye).
Hálásan köszönöm a hívek szép számú részvételét nagyböjti
Hagyományként élt az is, hogy a Boldogságos Szűz felkereste Fia
lelkigyakorlatunkon.
szenvedésének helyeit annak mennybemenetele után.
Lassan eljön az óvodai, iskolai beíratások időszaka, szeretettel
Később emlékkápolnákat is létesítettek az útvonal főbb
kérem a kedves szülőket, hogy ne feledkezzenek meg
helyszínein. A ferences atyák vezetésével már a tizennegyedik
gyermekeik vallásos nevelésére tett ígéretükről. A Katolikus
századtól zarándokok látogatták, bár azok az állomások nem
Iskolában órarend szerint zajlik a hittan oktatása, heti két órában.
voltak teljesen azonosak a maiakkal. Európában elsőként olasz
Az Önkormányzati Iskolában 1-2-3. és 5-6-7. osztályokban
területeken imádkozták a stációkat. Szabadtéren a németek
válasszák gyermekeik számára adott nagy lehetőséget, az
állítottak föl először a 15. században - hét állomással. A tizennégy
órarend szerinti hit- és erkölcstan oktatást.
stációs forma Betlehemben 1518-tól honosodott meg. Az Itália
Egyházközségi zarándoklatot hirdetek május 9–14-ig San
apostolának
nevezett
Port
Maurizio-i
Szent
Lénárd
Giovanni Rotondo-Pompei-Roma útvonalon. Jelentkezni
népmissziójának köszönhetően kontinensünkön a tizennyolcadik
március 23-ig lehet, 200 euro előleg befizetésével, a
században terjedt el a tizennégy állomásos forma. Őt a keresztút
sekrestyében vagy a plébánián. Részletek a faliújságon és a
prédikátorának nevezték el. Húsz év alatt - 1731 és 1751 között plébánia honlapján találhatóak.
572 keresztutat állított föl. Az állomások számát, a keresztút
Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a
felállításának helyét, körülményeit és az ájtatosság módját XII.
sekrestyében.
Kelemen pápa szabályozta és egységesítette 1731-ben kiadott
Március 28-án, szombaton 1330 órától nagytakarítást végzünk
rendeletében. Így egyre több helyen idézte fel és véste lelkébe
templomunkban. Aki teheti, kérem, segítse munkánkat.
minden kor embere Jézus tanácsát: "Aki követni akar, tagadja meg
magát, vegye fel keresztjét mindennap, és úgy kövessen engem".
Kedves Testvérek, ne feledkezzünk meg március 29-én, vasárnap
A keresztúti ájtatosság egy elmélkedő imádság, amelyben a
az órák átállításáról, egy órával előre hajtjuk óráinkat.
hívők- egyedül vagy közösségben - fölidézik Jézus keresztútjának
Március 29., vasárnap Virágvasárnap, az Úr szenvedésének
történéseit. Imádkozható kötött szövegekkel, de saját szavainkkal
vasárnapja. Szentmise előtt, amennyiben az idő engedi, kint az
is. Sajátos napja a péntek, különösen nagyböjtben, de más
oldalsó ajtónál gyülekezzünk. Ott megáldjuk a barkaágakat,
napokon is végezhető. Ajánlott rá lelkiismeretvizsgálattal és a
majd a templomot megkerülve körmenetben érkezünk be a
bánat felindításával felkészülni. Elcsendesedünk, életünkre
templomba,
felidézve
Jézus
ünnepélyes
bevonulását
tekintünk, és együtt érzünk a szenvedő Jézussal, valamint
Jeruzsálembe. A szentmise keretében a kórus a Passiót énekli.
mindazokkal, akik vele együtt szenvednek, és erőt merítünk
Előre hirdetem, hogy a Szent Háromnap liturgikus ünneplése
keresztjeink hordozásához. Életünk minden gondjával és
a következőképpen alakul:
örömével Jézus után indulunk...
00
Nagycsütörtökön 18 órakor kezdődik az Utolsó vacsora
emlékmiséje, amely után oltárfosztás következik.
Nagypéntek szigorú böjti nap, amely háromszori étkezést és
Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
egyszeri jóllakást jelent. 1700 órától keresztutat végzünk, majd
Plébános:
Sifter Gergely
ezután 1800 órakor kezdődik az ünnepi liturgia. A Passiót énekli
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
a kórus, majd egyetemes könyörgések, kereszthódolat,
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
szentáldozás lesz. Ezután virrasztás a szent sírnál, ahol
Hivatali órák: csütörtök: 1600 - 1730 óráig.
maradjunk egy kicsit csendben Jézusunk mellett.
szombat: 900 - 1000 óráig.
Nagyszombaton 2000 órakor kezdődik Húsvét vigíliája: a
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
Fény-, Ige-, Víz liturgiája, keresztségi fogadás, szentmise és a
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
feltámadási körmenet. A körmenet útvonala: A templom hátsó
Szentmisék rendje:
bejáratánál lemegyünk a főtér felé, majd az evangélikus templom
Hétfő, kedd:
Tab 1800 óra
mellett elhaladva a parkolón át az Ady Endre utcán keresztül
Szerda:
Tab
800 óra
érkezünk vissza a templomhoz. Kérem, hogy erre az estére a
Csütörtök, péntek: Tab 1800 óra
viasz lecsöpögésétől védő, kis gallérral ellátott gyertyát vagy
Szombat:
Tab
700 óra
mécsest hozzanak magukkal.
Páros héten szombaton:
Megyer
1500 óra
Kérem a Testvéreket, hogy – aki csak teheti – a SZENT
00
Vasárnap:
Tab
11 óra és 1800 óra
HÁROMNAP mindegyikén vegyen részt. Így teljes
Páratlan héten vasárnap: Sérsekszőlős 800 óra
Anyaszentegyházunk legnagyobb ünnepének, Krisztus Urunk
Zala:
930 óra
feltámadásának megünneplése.
Páros héten vasárnap:
Lulla
800 óra
Sifter Gergő plébános
Torvaj
930 óra
Minden hónap első vasárnap: Bábony 1500 óra
Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab
Egyházi adó befizetése:
8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

