
 

IV. évf. 27. szám                      2015. július 5. 

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 
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       7
00

 óra 

Csütörtök, péntek:   Tab     18
00 

óra 

Szombat:             Tab       7
00

 óra 

Páratlan héten szombaton:      Megyer    18
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  

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk. 

 

 

 

 

A keresztvetés a katolikus keresztények egyszerű, mély értelmű 

hitvallása. Katolikusként keresztet vetünk, valahányszor 

imádkozunk vagy belépünk a templomba. Nem is gondolnánk, 

hogy amikor keresztet vetünk, egyszerre huszonegy dolgot 

teszünk: 

1. Imádkozunk. Imánkat keresztvetéssel szoktuk kezdeni, és talán 

nem is gondolunk rá, hogy maga a keresztvetés is imádság. Ha az 

imádság lényege „lelkünk felemelése Istenhez”, ahogy 

Damaszkuszi Szent János mondja, akkor a keresztvetés 

egyértelműen ima. „A keresztvetés nem üres gesztus, hanem 

hatékony ima, amellyel a Szentlélekhez, gyümölcsöző keresztény 

életünk védőjéhez és segítőjéhez folyamodunk.” (Bert Ghezzi) 

2. Megnyílunk a kegyelem felé. A keresztvetés felkészít, hogy 

befogadjuk Isten áldását, és képessé tesz, hogy együttműködjünk 

kegyelmével. 

3. Megszenteljük a napot. Ha a nap fontosabb pillanataiban 

keresztet vetünk, a kereszt jelével megszenteljük 

hétköznapjainkat. „Minden lépésünknél és mozdulatunknál, 

belépéskor, kilépéskor, öltözködéskor, tisztálkodáskor, asztalnál 

ülve, lámpát gyújtva, karosszékbe vagy székre leülve, a 

hétköznapi élet minden tevékenysége közben megjelöljük 

homlokunkat a jellel” – írja Tertullianus. 

4. Egész lényünket Krisztusnak szenteljük. Amikor a kezünket a 

homlokunktól a szívünkhöz, majd mindkét vállunkhoz visszük, 

Isten áldását kérjük elménkre, szenvedélyeinkre, vágyainkra és 

egész testünkre. Más szóval: a keresztvetés teljes valónkat, 

testünket-lelkünket, szívünket és elménket Krisztusnak szenteli. 

Július 5-én, vasárnap országos gyűjtés van, az úgynevezett 

péterfillér- gyűjtés, így adjuk majd adományainkat. 

Július 5-én, vasárnap 17
00

 órától szentségimádást tartunk a 

plébániatemplomban Magyarország, egyházmegyénk, 

egyházközségeink lelki megújulásáért, 18
00

 órakor pedig 

szentmise lesz. 

A plébániai táborral kapcsolatban, amely a Szekszárd melletti 

Szálkán lesz, július 9-én, csütörtökön szülői értekezletet 

tartunk a plébániatemplomban az esti szentmise után 18
30 

órától. 

Kérem a kedves Testvéreket, hogy támogassák a plébániai 

táborunkat. Amennyiben lehetőségük van, szívesen fogadunk 

zöldségféléket, burgonyát, hagymát, lekvárt, gyümölcsöt és 

mézet, stb, amelyet leadhatnak a szentmisék előtt és után a 

sekrestyében, legkésőbb július 19-ig. Gyermekeink nevében is 

hálásan köszönöm. 

Előre hirdetem, hogy július 26-án, vasárnap Szent Kristóf (az 

utazók védőszentje) ünnepéhez kötődően a 11 órás szentmise 

után gépjárműmegáldást végzünk! Szeretettel hívom minden 

autóval, motorkerékpárral és biciklivel közlekedő 

Testvéremet! 

Hálásan köszönöm a Testvérek bárminemű segítségét az újmise 

szervezésében és lebonyolításában. Isten fizessen meg 

valamennyiüknek  százszorosan! 

        Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Szombat (július 11.): Szent Benedek apát, Európa 

fővédőszentjének ünnepe 

Ünnepek, emléknapok 

 

A keresztvetés 21 jelentése – 1. rész 

 

„Foglaljuk bele egész lényünket – testünket, lelkünket, 

értelmünket, akaratunkat, gondolatainkat, érzéseinket, mindazt, 

amit teszünk és amit nem teszünk –, és a kereszt jelével 

megjelölve erősítsük és szenteljük meg mindezt Krisztus erejében, 

a háromságos egy Isten nevében” – fogalmaz Romano Guardini. 

5. Megemlékezünk a megtestesülésről. Mozdulatunk lefelé 

irányul, a homloktól a mellkas felé, „mert Krisztus a mennyből 

leereszkedett a földre” – írja III. Ince pápa a keresztvetésről szóló 

instrukciójában. Ha közben a hüvelykujjat a mutatóujjhoz vagy a 

gyűrűsujjhoz érintjük, azzal is Krisztus kettős, isteni és emberi 

természetét fejezzük ki. 

6. Megemlékezünk Urunk szenvedéséről. Amikor keresztet 

rajzolunk magunkra, alapvetően Krisztus keresztre feszítésére 

emlékezünk. Ezt fejezi ki továbbá, ha nyitott jobb tenyérrel, mind 

az öt ujjunkkal (Krisztus öt sebének megfelelően) vetünk 

keresztet. 

7. Megvalljuk a Szentháromságot. Amikor az Atya, a Fiú és a 

Szentlélek nevét kimondjuk, a háromságos egy Istenbe vetett 

hitünket valljuk meg. III. Ince pápa szerint ennek megerősítése, ha 

három ujjal jelöljük meg magunkat. 

8. Istenre irányítjuk imánkat. Egyik kísértésünk az imádságban, 

hogy úgy szólunk Istenhez, ahogyan Őt elképzeljük, kozmikus 

szellemként vagy éppen pajtásként. Imánk ilyenkor inkább rólunk 

szól, mint az élő Istenről. A keresztvetés az igaz Isten felé irányít. 

„Amikor a Szentháromsághoz fohászkodunk, a minket teremtő, 

nem pedig az általunk teremtett Istenhez szólunk. 

Elképzeléseinket félretéve ahhoz az Istenhez imádkozunk, akinek 

Ő kinyilatkoztatta magát: Atya, Fiú és Szentlélek háromságához.” 

(Bert Ghezzi) 

9. Kifejezzük a Fiú és a Lélek származását. Azzal, hogy elsőként a 

homlokunkat érintjük, felidézzük, hogy az Atya a Szentháromság 

első Személye. Kezünk leeresztésével „kifejezzük, hogy a Fiú az 

Atyától származik”. Azzal pedig, hogy a Szentlelket említjük 

harmadikként, utalunk rá, hogy a Lélek az Atyától és a Fiútól 

származik – mutat rá Szalézi Szent Ferenc. 


