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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet.
Hirdetések
Március 19-én, hétfőn Tabon tartjuk a fiatal papok
találkozóját. 1100 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.
Március 19-én, hétfőn kezdődik a nagyböjti 3 napos
lelkigyakorlatunk a 1800 órakor kezdődő szentmisék
keretében, amely előtt 1730 órától gyónási alkalmat biztosítunk. A
lelkigyakorlat vezetésére Menyhárt János szurdokpüspöki
plébános atyát kértem fel a Váci Egyházmegyéből. Kérem,
apostolkodjunk ez ügyben, hogy minél nagyobb számban együtt
lehessünk, felkészülve legnagyobb ünnepünkre, a Húsvétra.
Húsvéti virágokra szánt adományaikat szíves fogadjuk a
kihelyezett perselyben az újságos polcnál illetve a sekrestyében. A
Jó Isten fizessen vissza mindenkinek érte százszorosan.
Március 23-án, pénteken 1715 órától családos keresztutat
járunk. Kérem, hogy minél többen vállaljanak el felolvasni egyegy keresztúti elmélkedést. Szeretettel hívom és várom a
családokat és a testvéreket. A keresztút alatt gyónási lehetőséget
biztosítunk.
Otthon lévő betegek húsvéti gyóntatását március 23-án,
pénteken végezzük a reggeli óráktól. Kérem, írassák fel,
akikhez szeretnék, ha elmennénk.
Előre hirdetem, hogy március 24-én, szombaton 1400 órai
kezdettel nagytakarításra hívom és várom a Testvéreket.
Templomunkat szépítjük és készítjük Húsvét ünnepére.
Március 25-én, vasárnap Virágvasárnap, az Úr szenvedésének
vasárnapja, a Passiót énekli a kórus. Kérem a Testvéreket,
amennyiben az idő engedi, kint az oldalsó ajtónál gyülekezzünk,
megáldjuk a szentmise elején a barkaágakat, majd a templomot
megkerülve körmenetben érkezünk be a templomba, felidézve
Jézus ünnepélyes bevonulását Jeruzsálembe.
Előre hirdetem, hogy a Szent Háromnap liturgikus ünneplése
a következőképpen alakul: Nagycsütörtökön 1800 órakor
kezdődik az Utolsó vacsora emlékmiséje, amely után
oltárfosztás következik. Nagypéntek szigorú böjti nap, amely
háromszori étkezést és egyszeri jóllakást jelent. Nagypénteken
1700 órától keresztutat végzünk, majd ezután 1800 órakor
kezdődik az ünnepi liturgia. A Passiót énekli a kórus, majd
egyetemes könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás, majd
virrasztás. Kérem a Testvéreket, 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
következőképpen alakul: A templom hátsó bejáratánál
lemegyünk a főtér felé, majd az evangélikus templom előtt
elhaladva a parkolón át az Ady Endre utcán keresztül
érkezünk vissza a templomhoz. Kérem a Testvéreket, hogy
erre az estére a viasz lecsöpögésétől védő, kis gallérral ellátott
gyertyát vagy mécsest hozzanak magukkal. Kérem, hogy – aki
csak teheti – a SZENT HÁROMNAP mindegyikén vegyen
részt. Így teljes Anyaszentegyházunk legnagyobb ünnepének,
Krisztus Urunk feltámadásának megünneplése.
Sifter Gergő plébános

Nagyböjti gondolatok
„Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja
Isten, az Úr: Törd össze a jogtalan bilincseket, és oldd meg az igaz
köteleit! Bocsásd szabadon az elnyomottakat, törj össze minden
igát! Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt
fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj
el embertársad elől! Akkor majd felragyog világosságod, mint a
hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd
igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded. Akkor, ha szólítod,
az Úr válaszol, könyörgő szavadra így felel: Nézd, itt vagyok!”
(Iz 58, 6-9)
Mi van akkor, ha a böjtölést örömmel teszem? Nem
fogcsikorgatva mondok le valamiről, hanem jókeddvel? Ezt csak
egy módon lehet, ha Isten irántam való szeretetére gondolok, amit
így is szeretnék viszonozni neki. Tudom azt, hogy most is szeret.
Sőt, akkor is, ha a nap során valami baj történik velem, vagy beteg
leszek, vagy visszautasítanak, vagy félreértenek, vagy
kigúnyolnak, vagy lenéznek. Akkor is szeret. A szeretet néha nem
jön könnyen. Akarni kell, de ettől még nem válik görcsössé. A
szeretetből fakadó böjtölés sem mindig könnyű, de attól még
szeretet. Ha szeretet van bennem, mindenben, amit teszek, ha
képes vagyok a másik emberre figyelni – félretéve a saját
problémáimat -, akkor Istenben élek. Ez az igazi böjt. Akkor az Úr
megmutatja magát nekem.
TIPP: Hogyan böjtöljek ma? Elég, ha nem eszem húst? Vagy
lemondok a csokiról? Ennyi elég? Mi az, ami tetszik az Istennek?
Mit tehetnék szeretetből? Szerintem, Ön tudja a választ!
forrás: Laudetur, internet
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Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
Március 19., hétfő 1800 Tab – Március 20., kedd 1800 Tab
Március 21., szerda 800-1800Tab – Március 22., csüt. 1800 Tab
Március 23., péntek 1800 Tab - 1715 - Keresztút
Március 24., szombat 700 Tab
Március 25., vasárnap:
800 Lulla – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800
Március 26., hétfő 1800 Tab – Március 27., kedd 1800 Tab
Március 28., szerda 800
Március 29., Nagycsütörtök: 1800 Utolsó vacsora emlékmise
Március 30., Nagypéntek: 1700 Keresztút - 1800 Ünnepi liturgia
Március 31., Nagyszombat: 2000 Tab – Húsvét vigíliája
Április 1., Húsvétvasárnap:
800 Bábony -– 930 Zala - Tab: 1100 és 1800 - 1300 Sérsekszőlős
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
-Templomainkban a szentmisék után
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő
számlaszámra: 11743112-20002059-00000000. A közlemény
rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az
adott évet.

