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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Légy velem, Uram, * minden szükségemben.
Hirdetések
Nagyböjt péntekjein 1715 órától keresztutat járunk, amelyre
bűnök kerülése, amit az 1629-i nagyszombati zsinat is lelkükre
szeretettel hívom és várom a Testvéreket.
köt a híveknek. Éppen ezért tilos volt nagyböjt alatt a színjáték,
Húsvéti virágokra szánt adományaikat szíves fogadjuk a
nyilvános mulatság, perlekedés, bírói tárgyalások, testi büntetések
kihelyezett perselyben az újságos polcnál illetve a sekrestyében. A
és a harcok is. A mai böjti fegyelmet az új egyházi törvénykönyv
Jó Isten fizessen vissza mindenkinek érte százszorosan.
írja elő az egyetemes egyházra nézve már többször idézett 1250—
Szeretettel kérem a Testvéreket, jelentkezzenek Passió
1254. kánonjaiban. Nem szünteti meg azonban az egyes helyek
éneklésére a kántor úrnál. Nem elfelejtve, ez egy szép
kiváltságait. Az egyházi előírás csak akkor szokott valamit
szolgálat, mert aki énekel, az kétszeresen imádkozik.
körülírni, mikor a hívek buzgóságának lanyhultával erre már
szükség mutatkozik, így volt ez a böjtöt illetőleg is. A szabályok
Az idei évben március 27-én, szerdán és március 28-án,
tehát csak a kevésbé buzgó hívekre szólnak és azt a minimumot
csütörtökön
lesz
a
nagyböjti
lelkigyakorlat
adják, melyet meg nem tartva már a bűn veszélyébe jut az ember.
egyházközségünkben, a 1800 órakor kezdődő szentmisék
A buzgóbb hívek mindig szent öntudattal teljesítették és teljesítik
keretében, amely előtt 1715 órától gyónási alkalmat biztosítunk. A
ma is ezt a kiválóan katolikus kötelességet, mellyel megmutatták,
lelkigyakorlat vezetésére Bognár Tamás lábodi plébános atyát
hogy az Üdvözítő igaz követői, akik az ő példáját és tanítását
kértem fel. Kérem, apostolkodjunk ez ügyben, hogy minél
nemcsak szóval, de tettben is megtartják. „Ha keresztény akarsz
nagyobb számban együtt lehessünk, felkészülve legnagyobb
lenni — írja szent Ambrus — azt kell cselekedned, amit Krisztus
ünnepünkre, a Húsvétra. Ezen időpontokra időzítsük a
cselekedett. Ő, kinek bűne nem volt, böjtölt, s te, ki vétkezel, a
szentgyónások elvégzését!
negyvennapi böjtben nem akarsz böjtölni?”
Március 18-án, hétfőn lesz a fiatal papok találkozója
00
A nagyböjt rendeltetése: A 40 napos böjti időszak célja a böjt és
plébániánkon. 11 órakor kezdődik az ünnepi szentmise.
önmegtagadás által a húsvét méltó ünneplésére előkészíteni a
Kérem a kedves Testvéreket, hogy sütemények sütésével
híveket. Régebben ehhez járult a keresztelendők előkészítése a
szíveskedjenek segíteni, hogy az atyákat méltó módon
keresztségre és a nyilvános bűnösöké a kiengesztelésre. Ennek ma
megvendégelhessük! Leadhatják a plébánián vasárnap és
már nincsen gyakorlati jelentősége, csak arra figyelmezteti a
hétfőn a szentmisék előtt a sekrestyében.
keresztényeket, hogy újítsák föl magukban a keresztség
Sifter Gergő plébános
kegyelmét, és szerezzék vissza a bűnök által elvesztett
ártatlanságukat.
A nagyböjt kialakulása
forrás: internet
Az Úr Jézus szenvedése adta elődeinknek az okot, hogy
böjtöljenek. Mikor aztán lassanként a nevezetesebb események
Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
évforduló napjainak megüléséből kezdett kibontakozni az egyházi
év, közel volt az a gondolat, hogy az Üdvözítő szenvedésének
Plébános: Sifter Gergely
emlékét nagyobb szabású böjttel ünnepeljék meg. Kis magból
Telefonszám. 06-30/785-1060
csírázott ki ez is, mint minden itt a földön. Legelőször a
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com
nagypénteki és nagyszombati böjt jelenik meg, azután a
Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
buzgóbbak böjttel gyászolják meg azt a negyven órát, amit az
szombat: 900 - 1000 óráig.
isteni Üdvözítő a sírban töltött. A III. században már egy hétig tart
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
Húsvét előtt a böjt, sőt sokan a Hippolytus-szobor talpazatán
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
olvasható rendelkezésből: „Szakíttassék meg a böjtölés, ha
vasárnap esik közbe” --azt következtetik, hogy Rómában ekkor
Mise és szertartásrend:
már hosszabb ideig tartott a böjt. A IV. században azután már az
Március 11., hétfő 1800 Tab – Március 12., kedd 1800 Tab
akkor ismert világ minden helyéről akadnak tanúk a 40 napos
Március 13., szerda 800 Tab – Március 14., csüt. 1800 Tab
nagyböjt mellett, amiből tehát arra lehet következtetni, hogy
Március 15., péntek 1715 Keresztút - 1800 Tab
ennek eredete a III. század második felére nyúlhat vissza. A
Március 16., szombat 700 Tab
böjtölési módok is sokat változtak. A II. században már nagyon
Március 17., vasárnap:
szigorú böjttel találkozunk. Kenyéren, són, száraz főzeléken meg
800:Sérsekszőlős – 930: Zala - Tab: 1100 és 1800
vízen kívül semmi egyebet nem vettek magukhoz. A nagyhéten
Március 18., hétfő 1100 és 1800 Tab – Márc. 19., kedd 1800 Tab
csak kenyér és só volt a régi keresztények tápláléka. Idők
Március 20., szerda 800 Tab – Március21., csüt. 1800 Tab
folyamán ez a szigorúság mindinkább enyhült, de azért a
Március 22., péntek 1715 Családos keresztút - 1800 Tab
naponként csak egyszer való jóllakás, a hústól, zsírtól és egyéb
Március 23., szombat 700 Tab
állati termékektől való tartózkodás sokáig fönnmaradt. Azután a
Március 24., vasárnap:
XIV. században megengedték az esti étkezést és később a reggelit
800:Lulla – 930: Megyer - Tab: 1100 és 1800
is Hazánkban az 1635. évi jászói zsinat óta szabad nagyböjti
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
napokon tejes, vajas és tojásos ételeket enni. De Lonovics
-Templomainkban a szentmisék után
tanúsága szerint még a múlt század második felében is voltak
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
nálunk, akik őskeresztény szigorúsággal tartották meg a
Új neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab
nagyböjtöt, és a három utolsó napon vízen kívül semmit sem
-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő
vettek magukhoz. A hústól és zsírtól való tartózkodás (a
számlaszámra:CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 A
vasárnapokat kivéve) pedig a legutóbbi időkig fennmaradt.
közlemény rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”,
Azonban a legfontosabb volt a régiek előtt ezen időszakban a
valamint az adott évet.

