
 

 

       VII. évf.12. szám                      2018. március 25. 

Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? 

 

 

 

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. 

Szeretettel kérem a gyerekeket, akik a Szent Háromnapban 

ministrálni szeretnének, március 29-én, csütörtökön 17
00

 órára 

jöjjenek el a templomba ministráns próbára. 

Április 5-én, csütörtökön 17
00

 órától szülői értekezletet tartunk a 

templomban a bérmálkozók szüleinek! A bérmálás április 21-én 

szombaton 16 órakor lesz. 

         Sifter Gergő plébános 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: :  06- 30/785-1060  

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). 

Mise- és szertartásrend: 

Március 26., hétfő 18
00

 Tab – Március 27., kedd 18
00

 Tab 

Március 28., szerda 8
00 

Március 29., Nagycsütörtök: 18
00

 Utolsó vacsora emlékmise  

Március 30., Nagypéntek: 17
00

 Keresztút - 18
00

 Ünnepi liturgia 

Március 31., Nagyszombat: 20
00

 Tab – Húsvét vigíliája 

Április 1., Húsvétvasárnap: 

8
00

 Bábony -– 9
30

 Zala - Tab: 11
00

 és 18
00

 
 
- 13

00
 Sérsekszőlős 

Április 2.,Húsvéthétfő: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Torvaj - 11
00

 és 18
00

 Tab - 13
00

 Megyer 

Április 3., kedd 18
00

 Tab – Április 4., szerda 8
00

Tab 

Április 5., csüt. 18
00

 Tab – Április 6., péntek 18
00

 Tab 

Április 7., szombat 7
00

 Tab 

Április 8., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Torvaj - Tab: 11
00

 és 18
00 

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hirdetések 

 

 

A Szent Háromnap:  

Nagycsütörtökön 18
00

 órakor kezdődik az Utolsó vacsora 

emlékmiséje, amely után oltárfosztás következik. 

Nagypénteken 17
00 

órától keresztutat végzünk, majd ezután 18
00

 

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. Nagypéntek szigorú böjti nap, 

amely háromszori étkezést és egyszeri jóllakást jelent. 

Nagyszombaton 20
00

 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 1-jén, húsvét vasárnapján van Urunk feltámadásának 

ünnepe. Reggel 7
00

 órakor ételszentelést tartunk a 

plébániatemplomban. Szentmisék lesznek utána 8
00

 órai 

kezdettel Bábonyban, 9
30 

órakor Zalán, 11
00 

és 18
00

órai 

kezdettel Tabon, és 13
00

 órakor Sérsekszőlősőn.  

Április 2-án, húsvéthétfőn 8
00

 órakor Lullán, 9
30

 órakor 

Torvajon, 11
00 

és 18
00

 órai kezdettel Tabon, 13
00

 órakor 

Megyeren lesznek a szentmisék. 

                  Sifter Gergő plébános 

1.„Ezt mondja az Úr: Átkozott az az ember, aki emberben bízik, 

aki halandóra támaszkodik, és szíve elfordul az Úrtól. Olyan lesz, 

mint a cserje a pusztában: Ha valami jó jön, semmit sem lát 

belőle, hanem a kiaszott sivatagban tanyázik, sós és lakhatatlan 

földön.” (Jer 17,5-6) 

„Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a 

reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit 

egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie, lombja 

mindig zöldellni fog. Szárazság idején sem kell aggódnia, akkor 

sem szűnik meg gyümölcsöt teremni.” (Jer 17,7-8) 

Azért ezek kemény szavak a Szentírásból. Milyen éles kontrasztot 

mutat a próféta a hívő, Istenben bízó és a csak magában, az 

emberekben bízó emberek között. Nagy a kísértés, hogy annak 

higgyünk csak, azt fogadjuk el igaznak, amit látunk, amit 

tapasztalunk, amit testünkkel érzékelünk. Azt mondják: amire 

figyelsz, az erősödik benned! Minden imádság, minden gesztus, 

minden jó szó, minden nemes gondolat, a szép észrevétele a 

teremtett világban az Isten felé fordulásomat erősíti, és ha az Isten 

jelenléte erősödik az életemben, az garantáltan gyümölcsöt hoz. 

Olyan béke lesz bennem, amit semmi földi dolog és egyetlen 

ember sem adhat meg nekem. 

TIPP: Próbálja ki: figyeljen oda ma a jóra, a pozitívumra, az 

örömre. Amire figyel, az fog erősödni Önben! 

2. „…József tehát elment testvérei után, és Dotainban megtalálta 

őket. Amikor azok messziről meglátták, még mielőtt közelükbe 

ért, azt indítványozták, hogy öljék meg. Így szóltak egymáshoz: 

„Nézzétek, ott jön az álomlátó. Rajta, öljük meg, dobjuk egy 

ciszternába és mondjuk azt, hogy vadállat ette meg. Akkor majd 

meglátjuk, mi lesz az álmaiból.” (Ter 37,17-20) 

Nyúlj le lelkünk mélyére, Uram, oda, ahol az irigység lelke 

lakozik bennünk. Mutasd meg, tapints rá – ha fájdalmas is -, 

mennyi kárt tesz életünkben az irigységtől elferdült szem, mennyi 

jó ötletnek és tanácsnak vagyunk akadályai és gátjai, csak azért, 

mert nem mi találtuk ki. Mennyi tett és szolgálat nem kapja meg 

méltó elismerését és jutalmát, mert nem mi voltunk azok 

végrehajtói, és ha arra nem is érzünk elég gonoszságot 

magunkban, hogy megöljük más jóságát, de azt már nem mérjük 

le erkölcsiségünk mértékén, hogy elhallgatjuk, vagy 

észrevétlenséggel sújtjuk “versenytársunkat”.Vedd le lelkünkről a 

sértődöttségek, a dacosságok, a keserűségek szempontjait és óvj 

meg az ellenkezés és versengés káros törtetéseitől és káros 

tevékenységeitől. E bilincsektől felszabadult lelkünket segítsd 

nemes szárnyalásra és szívélyes emberségre! 

Nagyböjti gondolatok 

 

Ünnepi liturgia rendje: 

 

 


