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Zsoltár: Az Úr az én világosságom, * és ő az én üdvösségem.
Ünnepek, emléknapok
Kedd (március 19.):
Szent József, a Boldogságos Szűz
Mária jegyesének FŐÜNNEPE

szabályozás a korábbi enyhe böjtöt írja elő szigorú böjtnek (napi
háromszori étkezés, melyből egy a szokásos bőségben), és
péntekekre az egyszerű hústilalmat rendeli.
Mit jelent a gyakorlatban az, hogy csak egyszer szabad jóllakni?

Hirdetések
Március 22-én, pénteken 1715 órától családos keresztutat
járunk, szeretettel hívom és várom a családokat és a Testvéreket.
Húsvéti virágokra szánt adományaikat szíves fogadjuk a
kihelyezett perselyben az újságos polcnál illetve a sekrestyében. A
Jó Isten fizessen vissza mindenkinek érte százszorosan.
Március 25-én, hétfőn 800 órakor is lesz szentmise Tabon.
Szeretettel kérem a Testvéreket, jelentkezzenek Passió
éneklésére a kántor úrnál. Nem elfelejtve, ez egy szép
szolgálat, mert aki énekel, az kétszeresen imádkozik.
Az idei évben március 27-én, szerdán és március 28-án,
csütörtökön
lesz
a
nagyböjti
lelkigyakorlat
egyházközségünkben, a 1800 órakor kezdődő szentmisék
keretében, amely előtt 1715 órától gyónási alkalmat
biztosítunk. A lelkigyakorlat vezetésére Bognár Tamás lábodi
plébános atyát kértem fel. Kérem, apostolkodjunk ez ügyben,
hogy minél nagyobb számban együtt lehessünk, felkészülve
legnagyobb ünnepünkre, a Húsvétra. Ezen időpontokra
időzítsük a szentgyónások elvégzését!
Március 24-31-ig - az előző évhez hasonlóan - tartós
élelmiszereket
gyűjtünk
rászoruló
embertársainknak.
Adományaikat a Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz.
Ha ezt mindannyian megtesszük, és legalább 1 kg adományt
hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk
segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.
Előre hirdetem, hogy Lullán április 2-án, kedden 1630-tól
gyóntatás, ezt követően 17 órakor szentmise, majd Zalán
április 2-án 1745-től gyóntatás és szentmise lesz, húsvétra
készülve. A többi faluban a szentmisék előtt lesz alkalom a
szentgyónások elvégzésére.
Sifter Gergő plébános
Nagyböjtről: kérdések és válaszok
Miért nagyböjtnek hívjuk ezt az időszakot? Van „kisböjt” is?
Igen, minden egyes péntek böjti nap, Krisztus halála iránt
tiszteletből. A negyvennapos böjtölés pedig ennek az éves
megünneplése, a nagypénteki böjt kiterjesztése.
Miért nem éneklünk Alleluját és Dicsőséget nagyböjtben?
Az Alleluja sajátosan húsvéti, a feltámadást hirdető liturgikus rész,
ezért nagyböjtben traktus helyettesíti a misében. A Dicsőség pedig
karácsonyi „misealkatrész”, ami népszerűsége miatt terjedt el az
egész egyházi évben, azonban adventben és nagyböjtben
nélkülözzük.
Mi a különbség a szigorú böjti nap és a sima böjti nap között?
A böjtöt a 4. századi forrásaink szerint mindenki maga szabta meg
magának, sokan egyáltalán nem ettek nagycsütörtök estétől a
feltámadási szertartás végéig, mások egész nagyböjtben különféle
fogadalmak szerint böjtöltek, csak kenyeret és vizet, csak nyers
zöldségeket fogyasztottak, vagy csak naponta egyszer étkeztek. A
későbbiekben szabályozta az Egyház a böjti napokat, de ez az
előírás az újkorban egyre inkább enyhült. Eredetileg az egész
nagyböjt során csak egyszer, este lehetett enni. Idővel egy kisebb
étkezés, majd még egy engedélyezetté vált. A jelenlegi

A jelenlegi böjti fegyelmet 1966-ban határozta meg a püspöki kar,
és az nem szól „jóllakásról”, hanem arról, hogy „csak egyszer van
(teljesebb) étkezés, de megengedett reggel és este némi étel
fogyasztása”. Az, hogy délben vagy este van a teljesebb étkezés,
szabadon eldönthető.
Mi az a minimális lemondás, amit az Egyház előír a nagyböjtre?

Péntekenként hústilalom 14 éves kortól halálig, hamvazószerdán
és nagypénteken pedig a fent leírt szigorúbb böjtöt kell tartani.
Ha én ennél többet szeretnék tenni, milyen lehetőségeim vannak?
A lehetőségek szinte korlátlanok, de a józan ész kikapcsolása
nagyböjtben sem megengedett. Tehát mindenki életkorának, testi
adottságainak,
egészségügyi
állapotának,
munkájának,
idegrendszerének megfelelő böjtöt, önmegtagadást vállaljon.
Azonban az Egyház mindig hármas egységben gondolkodott:
böjt/lemondás, több imádság, alamizsna/jótékonykodás.
Mi a lelki célja a testi böjtnek?
A böjtnek elsődlegesen testi célja van. Vagyis az, hogy
„megfegyelmezzük” a testünket, az értelem adja ki a parancsokat,
és ne a test kényelme, önzése vezessen. A mai, kényelemre épített
fogyasztói kulturálatlanságban ez még fontosabb, mint ezer éve.
Visszanyerni a lélek, a szellem uralmát: emberségünket adja
vissza. A győzelem erkölcsi: ura vagyok magamnak. Ezután
beszélhetünk további lelki haszonról, hiszen a testi
visszafogottság több teret enged a léleknek – ez olyan egyetemes
emberi tapasztalat, amely minden vallásban jelen van, és érdemes
visszatérnünk hozzá nekünk, nyugati keresztényeknek is.
Kiválthatjuk jó cselekedetekkel a testi böjtölést?
Nem. A böjt az böjt, a jó cselekedet pedig jó cselekedet.
Mindkettő fontos része a nagyböjti készületnek.
forrás: internet, Magyar Kurír
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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 18., hétfő 1100 és1800 Tab – Március19., kedd 1800 Tab
Március 20., szerda 800 Tab - Március 21., csüt. 1800 Tab
Március 22., péntek 1715 Családos Keresztút - 1800 Tab
Március 23., szombat 700
Március 24., vasárnap:
800:Lulla – 930: Megyer - Tab: 1100 és 1800
Március 25., hétfő 800 és 1800 Tab – Március 26., kedd 1800 Tab
Március 27., szerda 800 Tab – Március 28., csüt. 1800 Tab
Március 29., péntek 1715 Keresztút - 1800 szentmise Tab
Március 30., szombat 700
Március 31., vasárnap:
800:Sérsekszőlős – 930: Zala - Tab: 1100 és 1800

