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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 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

  

Március 20., hétfő:  11
00

 és 18
00 

Tab 

Március 21., kedd: 17
00

 Sérsekszőlős (előtte gyóntatás) 

Március 21., kedd: 18
00

 Tab – 18
00

 Zala (előtte gyóntatás) 

Március 22., szerda: 8
00

 Tab  -  Március 23., csüt.: 18
00

 Tab 

Március 24., péntek:17
15

 Keresztút  -  18
00

 – Tab Szentmise. 

Március 25., szom.: 7
00

 Tab  -  15
00

 Megyer (előtte gyóntatás) 

Március 26., vasárnap:  

Sérsekszőlős: 8
00

 – Zala: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00

  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Kegyes szemed legyen rajtunk, *tebenned van bizodalmunk. 

„Térjetek vissza hozzám teljes szívetekből. Térjetek vissza az 

Úrhoz” „Gyűjtsétek egybe a véneket, hívjátok össze a 

gyermekeket, meg a csecsemőket, az ifjú férjet, az új asszonyt! 

(vö Jo 2,12-16). Az egész hűséges népet egybehívják, hogy útnak 

induljon, és imádja Istenét, „hiszen ő jóságos és irgalmas, nagy a 

türelme és csupa könyörület” (Jo 2,13). Mi is vissza akarunk térni 

az Atya irgalmas szívéhez. Ebben a kegyelmi időszakban, 

amelyet ma megkezdünk, szegezzük szemünket ismételten az ő 

irgalmasságára. A negyvennap egy út: az irgalmasság 

győzelméhez vezet minden valóság fölött, amely szeretne kidobni 

minket, vagy lealacsonyítani bármivé, ami nem egyeztethető 

össze istengyermeki méltóságunkkal. A negyvennap a 

szolgaságból a szabadságba, a szenvedésből az örömbe, a 

halálból az életbe vezető út. A hamvazkodás gesztusa, mellyel 

útnak indulunk, emlékeztet minket eredeti állapotunkra: a földből 

vétettünk, porból lettünk. Igen, de Isten szerető kezeivel 

megformált porból, aki az élet leheletét fújta mindannyiunkra, és 

továbbra is ezt akarja tenni; továbbra is szeretné nekünk adni azt 

az életleheletet, amely megment minket más típusú leheletektől: 

az önzéseink által előidézett fulladástól, nyomorúságos 

ambícióink és a csendes közömbösség által kiváltott fulladástól; a 

szellemet elfojtó, a horizontot beszűkítő és a szívverést lebénító 

fulladástól. A negyvennap megélése nem más, mint ennek az 

életleheletnek az áhítása, amelyet a mi Atyánk nem szűnik meg 

felkínálni nekünk történelmünk sarában. Isten életlehelete 

megszabadít minket attól a fulladástól, amelynek sokszor nem 

vagyunk tudatában, és amelyet még „normálissá” is szoktunk 

tenni, még ha érezzük is annak hatásait. Normálisnak tűnik, mert 

hozzászoktunk olyan levegő belélegzéséhez, amelyben megritkult 

a remény: a szomorúság és levertség, a rémület és az 

ellenségesség fojtogató légköre ez. A negyvennap a nemet 

mondás ideje. Nemet mondunk a szellem megfullasztására, ami a 

közömbösség általi szennyezéssel, azzal a nemtörődöm 

gondolattal történik, hogy a másik életéhez nincs közöm; és ide 

tartozik minden kísérlet az élet banalizálására is, különösen azok 

élet banalizálására, akik saját testükben hordozzák a nagy 

felszínesség terhét. A negyvennap azt jelenti, hogy nemet 

mondunk az üres és értelmetlen szavak, a durva és 

meggondolatlan kritikák, valamint a leegyszerűsítő magyarázatok 

mérgező szennyezésére. A leegyszerűsítő magyarázatok ugyanis 

nem képesek átfogni az emberi problémák, különösen a legtöbbet 

szenvedők problémáinak összetettségét. A negyvennap a nemet 

mondás ideje. Nemet mondunk a lelkiismeretünket megnyugtató 

ima fullasztó hatására, a megelégedettséget nyújtó jótékonykodás 

fullasztó hatására, annak a böjtnek a fullasztó hatására, amely 

elhiteti velünk, hogy minden rendben van velünk. A negyvennap 

a nemet mondás ideje a belső élet egyoldalú hangsúlyozóinak 

fullasztó hatására, ezek ugyanis kirekesztenek, úgy akarnak 

Istenhez jutni, hogy elkerülik a testvéreik sebeiben jelen lévő 

Krisztus sebeit: olyan lelkiségek ezek, amelyek gettókultúrákká 

és kirekesztő kultúrákká szűkítik le a hitet. A negyvennap az 

emlékezés ideje, amikor érdemes elgondolkodnunk, és 

megkérdeznünk magunktól: Mi lenne velünk, ha Isten bezárta 

volna előttünk a kapukat? Mi lenne velünk az ő irgalma nélkül, 

mely sosem fárad bele a nekünk való megbocsátásba, és mindig 

alkalmat adott nekünk az újrakezdésre? A negyvennap a 

kérdésfeltevés ideje: Hol lennénk azon számtalan csendes arc 

segítsége nélkül, akik millió egy módon nyújtottak segítő kezet és 

nagyon konkrét tettekkel visszaadták reményünket, és segítettek a 

talpra állásban?     (részlet) 

Előre hirdetem, hogy március 21-én, kedden 16
30

 órától 

Sérsekszőlősön gyóntatás, 17
00

 órától pedig szentmise lesz. 

Zalán 18
00

 órától gyóntatás lesz majd utána szentmise. 

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. A keresztút alatt gyónási lehetőséget biztosítunk. 

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. 

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 

 

Hirdetések 

 

 

Ferenc pápa homíliája  

 

 


