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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja

Nagyböjti Lelkigyakorlatra hívjuk a kedves Testvéreket 
2012. március 21-22-23-án (szerda-péntek)

este 18 órára a plébániatemplomba! 
A szentbeszédeket Szűcs Imre újudvari plébános mondja. 

A szentmisék előtt gyónási alkalmat biztosítunk!

Lelkigyakorlat

Március 18., vasárnap: 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,  
   1800-Tab
Március 19., hétfő 1800-Tab
Március 20., kedd 800-Tab, 1800-Zala: keresztút
   1800-Sérsekszőlős: keresztút 
Március 21., szerda 1700-Tab, gyóntatás
   1800-Tab, lelkigyakorlatos szentmise
Március 22., csüt. 800-nincs szentmise
   1700-Tab, gyóntatás
   1800-Tab, lelkigyakorlatos szentmise
Március 23., péntek 1700-Tab: gyóntatás, keresztút 
   1800-Tab, lelkigyakorlatos szentmise
Március 24., szo. 1430-Bábony: keresztút, 1500-Bábony
Március 25., vasárnap: 800-Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Zala,  
   1600-Tab: Családos mise, 1800-Tab
Március 26., hétfő 1800-Tab
Március 27., kedd  800-Tab, 
   1730-Lulla: keresztút, 1800-Lulla 
Március 28., szerda 1800-Tab
Március 29., csüt. 800-Tab, 1800-Torvaj: keresztút
Március 30., péntek 1715-Tab: keresztút, 1800-Tab,
Március 31., szo. 1800-Megyer, passió
Április 1.,Virágvasárnap: Szentmise, passió: 800-Lulla, 
   930-Tab, 1100-Torvaj, 1800-Tab

Mise- és szertartásrend

Zsoltár: Ragadjon ínyemhez a nyelvem, * ha nem emlékezem meg rólad.

A lelkigyakorlat Szent Ignác exercitiái révén lett egy meg-
határozott vallási tevékenység szakkifejezése. XI. Pius hang-
súlyozza fontosságát minden keresztény számára. A név már 
jóval Szent Ignác elôtt is használatos volt minden lehetséges 
jámbor gyakorlat és módszer jelölésére. (A keresztény szellemi-
ség lexikona)

Dr. Péteri Pál atya gondolatai: Lelkigyakorlaton értjük a lel-
kiismeret-vizsgálást, elmélkedést, szemlélődést, szóbeli és el-
mélkedő imát, és egyéb lelki tevékenység minden pontját. Mert 
amiként a sétálás, gyaloglás és futás testgyakorlat, ugyanúgy 
lelkigyakorlatnak mondható minden tevékenység, amely a lel-
ket előkészíti és alkalmassá teszi arra, hogy eltávolítson magá-
tól minden rendetlen hajlamot, s miután azokat eltávolította, 
keresse és megtalálja az isteni akaratot, hogy életét aszerint 
rendezze és a lélek üdvösségét elnyerje. Ezek a lelkigyakorla-
tos könyv bevezetőjéből vett gondolatok tökéletesen összefog-
lalják mindazt, ami a lelkigyakorlat lényegéhez tartozik. Nem 
kell semmi rendkívülire gondolni. Elmélkedni kell! Imádkozni 
kell! Közben újra és újra magunkba kell néznünk: Én most hol 
tartok? Teljes egyéni feladat.

A lelkigyakorlat tehát Isten és ember csodálatos találkozása. 
Az Istent kereső ember az elmélkedések által eljut az önmagát 
feltáró Istenhez. A lelkigyakorlat mindig az Isten munkája, és 
az ember munkája. De nem úgy, hogy részben csinálja az Isten, 
részben én, hanem teljesen Isten és teljesen én, csak más-más 
létsíkba.

„Úgy bízzál Istenben, mintha a cselekvés sikere telje-sen tő-
led függene és egyáltalán nem Istentől, mégis úgy vesd latba 
minden erőfeszítésedet, mintha te semmit sem tennél, hanem 
mindent egyedül Isten.”

Add te a szikrát, Isten felszítja a tüzet. Vesd el a magot, ő 
adja a növekedést, így a vágyból növekszik minden, különben 
meddőn elszárad. Bármit akarsz is, semmit sem tehetsz Isten 
nélkül. A XXI. század gőgös emberének érdemes ezzel a gon-
dolattal szembenézni:  „Én semmit sem tehetek Isten nélkül!” 
Ő viszont semmit sem akar, bár képes rá nélkülem is. Én nem 
tudom megtenni nélküle,  Ő megtehetné, de nem akarja! Ha-
nem azt akarja, hogy én működjek együtt az ő kegyelmével.

Szent Ignác leghíresebb elmélkedése az „Elmélkedés a két 
zászlóról”. Az egyik zászló Krisztusé a mi vezérünké és Urun-
ké, a másik zászló Luciferé, aki az emberi nem halálos ellensé-
ge. Mindenkinek választania kell a két zászló között, nem lehet 

Hogyan vegyünk részt a lelkigyakorlaton?

I. évf. 3. szám. 2012. március 18.

CSaLádoS SZeNTmISéRe hívjuk plébániánk családjait! 
2012. március 25-én, vasárnap délután, 16 órakor 

a szentmise keretében, és utána különleges módon 
emlékezünk meg Szent József ünnepéhez kapcsolódóan gyer-

mekeink  édesapjáról, nagyapjáról, nevelőiről!
Minden kedves apukát, nagyapát 

sok szeretettel várunk gyermekeikkel, 
unokáikkal, családjukkal együtt erre az alkalomra!

egyszerre mind a kettőhöz tartozni. 
A XXI. században ez egy időszerű gondolat. Mert a mi ko-

runk embere csodálatos művészetre vitte el azt, hogyan lehet 
egyszerre két oldalra tartozni. Hogyan lehet buzgón templom-
ba járni és imádkozni úgy, hogy a könnye folyik az imától és 
a választáson szavazni Luciferre. Ezt tökéletesen megcsinálja a 
mi korunk embere.

Teljesen át kell adnunk magunkat a feladatnak, de bensőleg 
mindig szabadnak kell maradnunk, hogy mindent önként he-
lyezzünk Isten kezébe, aki aztán kegyelmével jó végre vezeti a 
mi igyekezetünket. A lelkigyakorlatot mindig ezzel a lelkület-
tel kell elkezdenünk, így kell hozzáállnunk.  A lelkigyakorlat 
azt jelenti, hogy én most ebben az időben minden képessé-
gemet Istenre irányítom. Így legyen most a mi életünkben is!

Nagyhétig bezárólag folyamatosan látogatom az időseket,  
betegeket otthonukban. Kérem mindazokat, akiknél az ad-
venti időszakban nem voltam, de szeretnének ezzel a lehe-
tőséggel élni, időben jelezzék igényüket elérhetőségeinken! 

Nagyböjti gyóntatás, beteglátogatás


