
 

   V. évf. 9. szám                     2016. március 6.  

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: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr. 

 

 

 

 

Március 6-án, vasárnap este kezdődik a nagyböjti 3 napos 

lelkigyakorlatunk, mindhárom nap 18
00

 órai kezdettel. A 

lelkigyakorlat vezetésére Világos Krisztián püspöki megbízott, 

bárdudvarnoki plébánost, a Porta Pacis Lelkigyakorlatos Ház 

igazgatóját kértem fel. Szeretettel várjuk a Testvéreket, hogy 

minél nagyobb számban együtt lehessünk, felkészülve legnagyobb 

ünnepünkre, a Húsvétra. 

Zarándoklatot hirdetek március 13-án, a homokkomáromi 

Szűzanya kegyhelyéhez. Jelentkezni lehet a plébánián 

személyesen, vagy a sekrestyében. Helyek még korlátozott 

számban vannak! 

Március 10-én, csütörtökön 16
30

 órakor a sérsekszőlősi 

templomban gyóntatás, majd 17
00

 órakor szentmise lesz. 18
00

 

órakor Zalán gyóntatás, majd 18
30 

órai kezdettel szentmise lesz. 

Nagyböjt péntekjein 17
15

 órától keresztutat járunk. Kérem, hogy 

minél többen vállaljanak imádkozni egy-egy keresztúti stációt.  

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. 

Lassan eljön az óvodai, 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 állami iskolában válasszák gyermekeik számára adott nagy 

lehetőséget, az órarend szerinti hit- és erkölcstan oktatást. 

Előre hirdetem, hogy március 19-én, szombaton 13
30 

órai 

kezdettel nagytakarításra hívom és várom a Testvéreket. 

Templomunkat szépítjük és készítjük Húsvét ünnepére. 

Március 13-án, vasárnap országos gyűjtés van a Szentföld 

javára. Így adjuk majd adományainkat. 

         Sifter Gergő plébános 

és feltámadás szövevénye. A keresztény ember élete is 

ugyanezeket a jellemvonásokat viseli. De ahogy a húsvéti 

misztérium sem merül ki Krisztus kínszenvedésében és halálában, 

úgy a keresztény ember élete is a földi megpróbáltatásokon 

keresztül az örök öröm felé irányul. - Örömet szerzek egy 

rászoruló családnak. 

Márc. 10.: Mind a Krisztusba vetett hit, mind pedig a Szentírás 

tanulmányozása alázatot követel. Jézus azért jött, hogy az 

embereknek kinyilatkoztassa Isten misztériumait, üdvösségtervét 

és az Írások igazi jelentését; de csak az alázatosak tanulhatnak 

tőle. Aki bölcsnek gondolja magát, magától akar megigazulni, és 

nem fogadja el sem a Mestert, sem az Üdvözítőt. - Imádkozom a 

keresztségre készülők hitéért. 

Márc. 11.: Az igazi alázat kiindulópontja a szív, s az a benső 

mély meggyőződés, hogy Isten előtt egészen kicsi az ember. Ha 

Jézus, felejtve isteni méltóságát, megalázta magát, az embernek is 

alázatosnak kell lennie és nem feledkezhet el arról, hogy kicsoda: 

teremtmény, aki Isten ajándékai által létezik. - Böjtölök a hitükért 

üldözött keresztényekért, és részt veszek a keresztúton. 

Márc. 12: A világba jött Isten Fia úgy üdvözítette az emberiséget, 

hogy magára vette az emberi természetet, ebben engesztelte ki 

bűneinket, és szenvedve megszentelte az emberiség minden 

fájdalmát. Aki találkozni akar vele, annak szintén el kell fogadnia 

a szenvedést. A Krisztus türelmét utánzó keresztény türelem azt 

jelenti, hogy az ember szabadon elfogadja az életben mindazt, ami 

keresztre feszíti. - Türelmes és megértő leszek egész nap. 

Márc. 13.: Bűnösség kiengesztelést sürget, törvényszegés 

büntetést. Ez érthető. De vajon a büntetés igazán engesztelés is, 

amivel minden helyreáll? És ki szabja meg a büntetés mértékét? 

Nehéz e kérdésekről tárgyilagosan szólni. ,,Gyökerét kell kiirtani” 

- ilyesmit hallunk főleg az „igazságszeretőktől”. De hogy érjük el 

a gyökerét? Jézusnak szemére hányták, hogy bűnösökkel tart. Az 

Ő viselkedése nem árt-e a társadalomnak? Jézus a gonosznak a 

gyökerébe akart vágni, nem az embernek. Mert az embert 

szerette! És még egyre szereti. - Adakozom a szentföldi 

keresztények javára. Felkészülök és szentgyónáshoz járulok. 

Hirdetések 

 

 

Márc. 6.: Isten szereti ezt a világot, hiszen Ő teremtette. De szeret 

minket is, hiszen az Ő képmását hordozzuk magunkon. Isten még 

bűneinkben sem hagyott magunkra: szeretetében elküldte 

egyszülött Fiát a mi megváltásunkra. - Máriát kérem, hogy 

tanítson meg „IGEN”-t mondani Istennek. 

Márc. 7.: Örvendezés és béke legyen a mai napon életünkben. 

Isten minden nagyböjttel nekünk is gyógyulást, békét és 

irgalmasságot ajándékoz. Fogadjuk ma be Istennek a gyógyító 

kegyelmét és adjunk érte hálát. - Nem ítélkezem senki felett. 

Megtervezem a húsvéti előkészületeket. 

Márc. 8.: Prófétai látomásban Ezekiel egy, a templom oldalánál 

előtörő vízforrást szemlélt, mely egyre áradóbb lett és olyan 

termékenyítő erővel rendelkezett, hogy nyomában mindenütt élet 

fakadt. A látomás a kegyelmet jelképezi, mely Krisztus átszúrt 

oldalából tört elő, hogy megtisztítson és megszenteljen minden 

embert. -Imádkozom a hitet kereső fiataljaink megszentelődéséért. 

Márc. 9.: Krisztus húsvéti misztériuma a fájdalom és öröm, a halál 

Nagyböjti készület 

 


