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Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?

Hirdetések
Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a
sekrestyében, valamint a kihelyezett perselyben.
Szeretettel kérem a gyerekeket, akik a Szent Háromnapban
ministrálni szeretnének, április 12-én, szerdán 1700 órára
jöjjenek el a templomba ministráns próbára.
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.
Április 20-án, csütörtökön 1630 órától szülői értekezletet
tartunk a templomban az elsőáldozók szüleinek. Az
elsőáldozás május 7-én, vasárnap lesz.
A hétvégétől kapható lesz körmenetekre való mécses és
mécsestartó a sekrestyében. Ára: 400 Ft/db.
Sifter Gergő plébános

A hely, ahol megtanulunk szeretni!?
Hol tapasztalhatta meg ön Isten szeretetét először az életében?
Igen, a családban, szülei, testvérei, nagyszülei körében.
Persze, előfordulhat, hogy nem mindenkinek adatott meg ez a
pozitív élmény.
Ha a családon belül béke van, kiegyensúlyozottak a tagok, akkor
az kihat a munkahelyi, iskolai, baráti, szűkebb-tágabb közösségi
viszonyokra, akár az egész társadalomra.
Hogyan lehet jobbá tenni a családi kapcsolatokat, hogyan lehet
gyógyítani a sebeket, hogy abból az egyének erőt, lelki békét,
hitet és szeretetet tudjanak meríteni, amit aztán tovább adhatnak?
Ferenc pápa 7 gondolata a családról. 7 gondolat, mely segít
abban, hogy a hét mindegyik napján 1-1 gondolaton elmélkedjen,
elgondolkodjon annak fontosságán az Ön életében!
1, A család: szeretetközösség, amely a házasságon alapul, a férj
és a feleség szabad döntésére és hűséges szerelmére épül.
Mit jelent számomra a család?
2, A család életközösség, az a hely, ahol megtanulunk szeretni.
Hogyan tudom szeretni egyes családtagjaimat?
3, A család az a hely ahol szeretetet kapunk, védelmezi a
gyermekeket és az időseket.
Miben számíthatnak rám?
4, A családban megtanulják a fiatalok a szüleiktől és a
nagyszüleiktől: osztozni mindenben, önfeláldozásban és
örömökben, számítás nélkül.
Tőlem mit lehet tanulni?
5, Önmagunk hűséges és áldozatos odaajándékozása az élet
minden napján.
Mi az én „ajándékom” a többieknek?
6, A családban felmerülő nehézségek és próbatételek
hozzájárulnak, hogy növekedjünk a jóságban, az igazságban és a
szépségben.
Hogyan kezelem a konfliktusokat?
7, Mindennek titka Jézus jelenléte a családban.
Mikor érzem Jézus jelenlétét?
forrás: Laudetur, internet

Ünnepi liturgia rendje:
A Szent Háromnap:
Nagycsütörtökön 1800 órakor kezdődik az Utolsó vacsora
emlékmiséje, amely után oltárfosztás következik.
Nagypénteken 1700 órától keresztutat végzünk, majd ezután 1800
órakor kezdődik az ünnepi liturgia. A Passiót énekli a kórus,
majd egyetemes könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás lesz.
Ezután virrasztás a szent sírnál, ahol maradjunk egy kicsit
csendben Jézusunk mellett.
Nagyszombaton 2000 órakor kezdődik Húsvét vigíliája: a
Fény-, Ige-, Víz liturgiája, keresztségi fogadás, szentmise és a
feltámadási körmenet. A körmenet útvonala: A templom hátsó
bejáratánál lemegyünk a Fő tér felé, majd az evangélikus
templom mellett elhaladva a parkolón át az Ady Endre utcán
keresztül érkezünk vissza a templomhoz. Erre az estére a viasz
lecsöpögésétől védő, kis gallérral ellátott gyertyát vagy
mécsest hozzanak magukkal.
Kérem a Testvéreket, hogy – aki csak teheti – a SZENT
HÁROMNAP mindegyikén vegyen részt. Így teljes
Anyaszentegyházunk legnagyobb ünnepének, Krisztus Urunk
feltámadásának megünneplése.
Április 16-án, húsvét vasárnapján van Urunk feltámadásának
ünnepe. Reggel 700 órakor ételszentelést tartunk a
plébániatemplomban. Szentmisék lesznek utána 800 órai
kezdettel Lullán, 930 órakor Torvajon, 1100 és 1800órai
kezdettel Tabon, és 1500 órakor Bábonyban.
Április 17-én, húsvéthétfőn 800 órakor Megyeren, 930 órakor
Zalán, 1100 órai kezdettel Tabon a plébániatemplomban,
majd 1300 órakor Sérsekszőlősön lesznek szentmisék.
Sifter Gergő plébános

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Keresztelés:
Szombat: 1000 - órától
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
Április 10., hétfő: 1800 Tab – Április 11., kedd: 1800 Tab
Április 12., szerda: 800 Tab - Április 13., csüt.: 1800 Tab
Április14., péntek:1700: Keresztút - 1800: Tab, ünnepi liturgia
Április 15., szombat.: 2000 Tab, Húsvét vigíliája
Április 16., Húsvétvasárnap: 700 Ételszentelés
Lulla: 800 – Torvaj: 930 - Tab: 1100 és 1800 – Bábony: 1500
Április 17., Húsvéthétfő:
Megyer:800 - Zala: 930 - Tab:1100 -1800 - Sérsekszőlős: 1300
Április 18., kedd: 1800 Tab - Április 19., szerda: 800 Tab
Április 20., csüt.: 1800 Tab - Április 21., péntek: 1800 Tab
Április 22., szombat: 700 Tab - 1800 Megyer
Április 23., vasárnap:
Sérsekszőlős: 800 – Zala: 930 - Tab: 1100 és 1800

