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Hivatali órák:   csütörtök.: 16
00

 - 17
30 

óráig 

                            szombat:     9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise- és szertartásrend: 

Március 6., hétfő: 18
00 

Tab  -  Március 7., kedd: 18
00

 Tab 

Március 8., szerda: 8
00

 Tab  -  Március 9., csüt.: 18
00

 Tab 

Március 10., péntek:17
15

 Keresztút  -  18
00

 – Tab Szentmise. 

Március 11., szombat.: 7
00

 Tab  -  15
00

 Megyer. 

Március 12., vasárnap:  

Sérsekszőlős: 8
00

 – Zala: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00

  

Március 13., hétfő: 18
00 

Tab  -   

Március 14., kedd: 17
00

 Lulla  -  18
00

 Tab 

Március 15., szerda: 8
00

 Tab  -  Március 16., csüt.: 18
00

 Tab 

Március 17., péntek:17
15

: Keresztút -  18
00

: Tab szentmise  

Március 18., szombat.: 7
00

 Tab 

Március 19., vasárnap:  

Lulla: 8
00

 – Torvaj: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00

  

 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Könyörülj, Urunk, Istenünk, * mert nagy a vétkünk. 

Az imádság hatalmáról igazán csak az imádkozó tud beszélni, 

hiszen benne eggyé olvad Isten és az ember. Az imádság nem 

fenséges szavak virágcsokra, hanem a lélek vágyódása az Istennel 

való egyesülés után. Jézus is megtanítja övéit, hogyan kell 

imádkozni, mert ima nélkül kiszárad a lélek. A Miatyánk olyan 

dolgokra irányítja a figyelmünket, amelyek a lélek elevenségét 

biztosítják: az Isten iránti bizalomra, a hódolatra és 

engedelmességre, az emberi szükségletek kielégítésére: a 

mindennapi kenyérre, a bűneink bocsánatára, az egymás közötti 

megbocsátásra, a veszélytől és a kísértéstől való megmenekülésre. 

(Adoremusz 2005) 

 

 

Előre hirdetem, hogy március 14-én, kedden 16
30

 órától Lullán 

gyóntatás, 17
00

 órakor pedig szentmise lesz. 

Nagyböjt péntekjein 17
15

 órától keresztutat járunk. Kérem, 

hogy minél többen vállaljanak el felolvasni egy-egy keresztúti 

elmélkedést, imádkozni egy stációt. Szeretettel hívom és várom a 

Testvéreket. 

Zarándokutat hirdetek Erdélyi körutazás a csíksomlyói 

búcsúval címmel. 6 nap 5 éjszaka félpanziós ellátással, 

idegenvezetéssel. Részletes program a faliújságon, a plébánia 

honlapján és a facebook oldalán is megtalálható. Érdeklődni a 

plébánián lehet. A zarándoklat költsége 75.000 Ft. Az előleget, 

amely 40.000 Ft, március 15-ig kérem befizetni a plébánián. 

Február 26-án, vasárnap a katolikus iskolák javára történő 

gyűjtés során 55.000 Ft gyűlt össze, amelyet továbbítottam a 

Püspökségre. 

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. 

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. 

Előre hirdetem, hogy március 20-án, hétfőn Tabon tartjuk a 

fiatal papok találkozóját. 11
00

 órakor kezdődik az ünnepi 

szentmise. Ez a nap lesz egyben a katolikus iskola lelkinapja is 

húsvétra készülve. Kérem a Testvéreket, akinek van lehetősége, 

egy kis süteménnyel, illetve rágcsálnivalóval szíveskedjen 

segíteni, hogy az atyákat méltó módon vendégül láthassuk, 

amelyet előre is hálásan köszönök. 

            Sifter Gergő plébános 

Az erdőszélen szarkaláb virágzik. Sötétzöld levelei szeszélyesen 

szaggatottak. Nyúlánk kocsánya határozott vonalú és finoman 

hajlékony. Szirmai mintha nehéz selyemből volnának kiszabva, s 

olyan kékek, hogy ragyogásuk mint valami drágakőé betölti a 

levegőt. S ha most jönne valaki, letörné a virágot, s utána 

megúnván a tűzbe dobná...: csak néhány pillanat, s a pompázó 

virágból nem maradna vissza más, mint egy keskeny, szürke 

hamucsík. Amit azonban a tűz itt rövid pillanatok alatt vitt végbe, 

ugyanazt teszi az idő állandóan minden élővel: a díszes 

páfránnyal, a tölggyel. Ezt cselekszi a könnyed pillangóval, ezt a 

suhanó fecskével, ezt a fürge kis mókussal és a nehéz bikával. 

Mindig ugyanaz az eredmény, akár gyorsabban, akár lassabban 

megy is a dolog, akár sebesülés vagy betegség, akár tűz vagy 

éhhalál legyen is az ok: egyszer csak minden virágzó élet hamuvá 

lesz. A hatalmas termetből ritkás porrakás, amit minden kis szél 

tovafúj. A ragyogó szirmokból szürkés, lisztszerű por. A melegen 

duzzadó, érző életből szegényes holt föld, sőt még ennél is 

kevesebb: hamu! 

Belőlünk is ez lesz. Hogy megborzadunk, ha nyitott sírba 

tekintve egy pár csont mellett néhány maroknyi szürke hamut 

pillantunk meg: ,,Emlékezzél meg ember, hogy porból vagy, és a 

porba térsz vissza!'' 

Mulandóság - ezt jelenti a hamu. A mi mulandóságunkat, nem a 

másokét. A mienket. Az enyémet! Az én mulandóságomról szól, 

amikor a pap a nagyböjt elején az elmúlt virágvasárnapon még 

üdén zöldellő barka hamujával keresztet rajzol homlokomra: 

,,Memento homo Quia pulvis es Et in pulverem reverteris!'' 

Minden hamuvá válik. A házam, a ruhám, a bútorom, a pénzem, 

a szántóföld, a rét, az erdő. Kutyám, mely hűségesen kísér, és az 

állatok ott az istállóban. A kéz, amellyel írok, szemem, amellyel 

olvasok, és az egész testem. Az emberek, akiket szerettem, s az 

emberek, akiket gyűlöltem, s az emberek, akiktől féltem. Ami 

nagynak tűnt fel előttem a földön, és ami kicsinynek, 

megvetendőnek látszott: minden hamuvá válik... minden... 

                  forrás:Romano Guardini: Örökmécs 

Hirdetések 

 

 

A keresztény ember élete állandó küzdelem, hiszen napról-napra le 

kell győzni a kísértéseket. A legveszedelmesebb kísértés az önzés, 

mivel beszűkíti az embert, és szeretetlenné teszi. Nagyböjti 

előkészületünk kezdetén újra és újra föl kell éleszteni magunkban  

az elhagyott és elfeledett szeretet-cselekedeteinket. 

Önmegtagadásunk és nagyböjti áldozatvállalásunk akkor lesz 

hatásos, ha Isten kegyelme kíséri és elülteti lelkünkben a 

megbocsátó irgalmat. Ezt a lelkületet kell kérnünk imáinkban, 

hogy méltó gyermekei lehessünk mennyei Atyánknak és 

alkalmasak legyünk kegyelme befogadására. 

Nagyböjti készület 

 

 

Hamu 

 

 


