
  

   V. évf. 8. szám                  2016. február 28.  

Tabi Öröm-Hírmondó 

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       8
00

 óra  

Csütörtök:       Tab     18
00 

óra     

Péntek:        Tab     18
00

 óra      17
15

 Keresztút 

Szombat:             Tab       7
00

 óra  

Páratlan héten szombaton:      Megyer    15
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  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 

 

 

 

 

 

Február 28-án, vasárnap országos gyűjtés van a katolikus 

iskolák javára. Így adjuk majd perselyadományainkat, amelyet 

hálás szívvel köszönök! 

Zarándoklatot hirdetek az irgalmasság évében március 13-án, 

vasárnap a homokkomáromi Szűzanya kegyhelyéhez. Ezen a 

helyen minden hónapban 13-án engesztelő szentmisét tartanak.  

Ennek a szentmisének a megtartására engem kértek fel, mely 

külön öröm számomra, mert lelkileg is érintett vagyok, mivel papi 

hivatásom innen gyökerezik. Szentelésem után az első misémet is 

itt tartottam. 

Program: 

Indulás: 15
00

 órakor a Galéria előtti parkolóból. 

              17
00

 órakor a kegyhelyen keresztút. 

              18
30

 órai kezdettel szentmise, majd rögtön utána  

                     gyertyás körmenet. 

                      kb. 20
30

 óra körül indulás haza. 

Jelentkezni lehet a plébánián személyesen, vagy a sekrestyében.  

A várható útiköltség: 2000 Ft/fő. Szeretettel hívom és várom a 

Testvéreket erre az útra, tartsanak velem! 

Előre hirdetem, hogy a nagyböjti 3 napos lelkigyakorlatunk 

időpontja: március 6-7-8. (vasárnap, hétfő, kedd). Mindhárom 

nap 18
00

 órakor kezdődik a szentmise, amely előtt 17
00

órától 

gyónási alkalmat biztosítunk. A lelkigyakorlat vezetésére 

Világos Krisztián püspöki megbízott, bárdudvarnoki 

plébánost, a Porta Pacis Lelkigyakorlatos Ház igazgatóját kértem 

fel. Kérem, apostolkodjunk ez ügyben, hogy minél nagyobb 

számban együtt lehessünk, felkészülve legnagyobb ünnepünkre, a 

Húsvétra. 

Március 3-án, csütörtökön 16
30

 órakor a torvaji templomban 

gyóntatás, majd 17
00

 órakor szentmise lesz. 18
00

 órakor Lullán 

gyóntatás, majd 18
30 

órai kezdettel szentmise lesz. 

Március 4-én elsőpéntek, délelőtt a betegek látogatását, 

gyóntatását végzem. 

Március 5-én, szombaton a megyeri templomban 15
00

 órakor lesz 

a szentmise, előtte gyónási alkalmat biztosítunk. 

Nagyböjt péntekjein 17
15

 órától keresztutat járunk. Szeretettel 

kérem, hogy minél többen vállaljanak imádkozni egy-egy 

keresztúti stációt. Feliratkozni a sekrestyében lehet. 

Kedves Testvérek, ne felejtsenek el rendelkezni személyi 

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

Katolikus Egyház támogatására javasoljuk, melynek technikai 

száma 0011. 

Otthon lévő betegek húsvéti gyóntatását bejelenthetik a 

sekrestyében és a plébánián. Csak azokhoz áll módomban 

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

Szeretettel kérem a Testvéreket, jelentkezzenek Passió 

éneklésére a kántor úrnál. Nem elfelejtve, ez egy szép 

szolgálat, mert aki énekel, az kétszeresen imádkozik. 

Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a 

sekrestyében, valamint a kihelyezett perselyben. 

Egyházközségi zarándoklatot hirdetek, 2016. május 18-24. 

között La Salette – Lourdes útvonalon. Jelentkezni március 27-

ig lehet, 250 euró előleg befizetésével a sekrestyében vagy a 

plébánián. Részletek a faliújságon találhatók. 

       Sifter Gergő plébános 

Febr. 29: „Sok leprás közül nem tisztult meg más, csak a szíriai 

Námán. ”Őt is csak a szíve hitre való nyitottsága miatt tudta Isten 

meggyógyítani. Nyitott vagyok-e az ő váratlan szeretetére? 

Tudom-e, mi akadályoz a hitben és a gyógyulásban? - Hűségesen 

keresem, mi ma Isten feladata számomra. 

Márc. 1: A nagyböjti önvizsgálat és bűnbánat idején az 

Anyaszentegyház figyelmeztet bennünket, hogy megigazulásunk 

nem a lélek összetörtségéből, hanem Isten irgalmából fakad. Az Ő 

irgalmának kiesdése bennünk is irgalmas lelkületet alakít ki. - 

Keresek két-három dolgot, amit megdicsérhetek. 

Márc. 2: Krisztus nem olyan életszentséget hirdet, mint a 

farizeusok és az írástudók. Ő nem a törvény betűjét hangoztatja 

elsősorban, hanem igaz lelkületet kíván követőitől. A bűnt nem 

büntetéssel akarja irtani, hanem megelőzéssel. Az ember 

uralkodjék rendetlen vágyain, szenvedélyein, melyek bűnre 

csábítják. - Megpróbálok a „másik bőrében” lenni, hogy szeretni 

tudjam. 

Márc. 3: Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Akik 

teljesítik Isten akaratát, azokat elvezeti az üdvösségre. Az 

üdvösség rendes útja a szentségeken keresztül valósul meg. De 

hiába neveznek valakit kereszténynek, ha nem él az Isten adta 

lehetőségekkel az őszinte bűnbánat és engedelmesség által. - 

Ajándékként élem át a másik különbözőségét. - Összekészítem a 

szegényeknek szánt élelmiszert. 

Márc. 4: Teljes erőből szeretni az Urat nem azt jelenti, hogy 

görcsösen tartjuk be parancsait. Elég, ha az Ő szeretetét befogadó, 

nyitott szívvel hallgatjuk azokat – ahogyan az írástudó is tette. 

Maga Jézus biztat minket: ha így élünk, „nem járunk messze az 

Isten országától”. - Örömmel vállalom a mai nap terhét. Böjtölök 

a betegekért és részt veszek a keresztúton. 

Márc. 5: „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot.” Isten 

irgalmassága mint anyaméh vesz körül bennünket. Nélküle nem is 

léteznénk. Bármennyi áldozatot hozhatunk Istennek, de mindig 

elmondhatjuk a vámossal: „irgalmazz nekem, bűnösnek!” s 

ünnepelhetjük Isten megbocsátó szeretetét. - Mai napon Ferenc 

pápa buzdítására részt veszek a Szentségimádáson. 

Hirdetések 

 

 

Nagyböjti készület 

 


