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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve.
Ünnepek, emléknapok
Hétfő (március 25.):
Urunk születésének hírüladása
Gyümölcsoltó Boldogasszony FŐÜNNEPE

Hirdetések
Nagyböjt péntekjein 1715 órától keresztutat járunk. Szeretettel
hívom és várom 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.
Szeretettel kérem a Testvéreket, jelentkezzenek Passió
éneklésére a kántor úrnál. Nem elfelejtve, ez egy szép
szolgálat, mert aki énekel, az kétszeresen imádkozik.
Március 25-én, hétfőn Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe
lesz. Plébániatemplomunkban 800 és 1800 órakor tartunk
szentmisét.
Március 27-én, szerdán és március 28-án, csütörtökön lesz a
nagyböjti lelkigyakorlat egyházközségünkben, a 1800 órakor
kezdődő szentmisék keretében, amely előtt 17 15 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

A vasárnapok nem számítanak bele a negyven napba – így
vasárnaponként nem is kell böjtölni? Például ha elhatároztam,
hogy nagyböjtben lemondok a csokoládéról, vasárnap mégis
ehetek, anélkül hogy megtörném a böjtöt? A negyven napba
jelenleg nem számítanak bele, és nem is előírt böjti napok a
vasárnapok. A böjti fogadalmainkat megtehetjük úgy is, hogy a
negyven hétköznapra vonatkozzanak, de úgy is, hogy végig
megtartjuk a nagyböjtben. Az alkoholböjtöt például nem érdemes
vasárnap megszakítani, mert a májnak három hétre van szüksége a
regenerációhoz.
Mit jelképez a lila szín a nagyböjti liturgiában?
A lila a készületi, bűnbánati időszakok színe.
Hogyan alakult ki a keresztúti ájtatosság hagyománya?
A szentföldi zarándokok lelkes úti beszámolói után az itthon
maradottak is végig akarták járni Jézus útját, elmélkedni az
eseményekről az elítélésétől az eltemetéséig. Ezért kezdtek
kálváriákat építeni és keresztutat járni.
Miért tizennégy stációból áll a keresztút?
A ferencesek már a 14. században jártak tizennégy állomásos
keresztutat Jeruzsálemben. Az idők során sokféle számú stációval
állítottak keresztutat (héttől egészen negyvenhárom állomásig), a
18. században a Szentszék a tizennégy stációsat fogadta el, és
ehhez kapcsolt búcsút.
Van, ahol van egy tizenötödik stáció is: Jézus feltámadása…
Igen, de nagyböjtben ez nem annyira szerencsés, és nincs is benne
a praeorator (liturgikus könyv) által normatívan előírt rendben.
Egyes stációk eseménye nincs benne a Bibliában (például
Veronika kendője, Jézus elesik a kereszttel). Ezek honnan
származnak, hogyan alakultak ki? A jeruzsálemi zarándoklatok
alkalmával, az egyes helyekhez fűződő hagyományok kerültek be
a stációkba.
forrás: internet. Magyar Kurír
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Nagyböjtről: kérdések és válaszok
Miért pont a húsról való lemondással böjtölünk?
A hús egy maradék minimum a korábbi böjti fegyelemből. Régen
semmiféle állati eredetű ételt nem ettek, aztán az újkorban
engedményként megjelent a tojás, a tejtermék, de csak a 19. század
végén engedték meg a zsír használatát a főzéshez.
Miért lehet halat enni?
A hal hidegvérű állat, és a húsának szerkezete nem hasonlít a
melegvérűekéhez, ezért is engedték meg ennek fogyasztását.
Ha mégis eszem húst egy nagyböjti pénteken, az mennyire
súlyos bűn? Halálos. Kimutatták, hogy előbb-utóbb mindenki
meghalt, aki evett valaha is húst. Komolyra fordítva a szót: a bűn
a súlya miatt nem komoly, azonban a szándék, a lelkület fontos itt.
Ha szándékosan fittyet hányok az Egyház előírására, az komoly
gond, ha dilemmát oldok fel vele (például nem akarok megbántani
valakit, akinek aznap van a születésnapja, és a szeretet sérülne, ha
visszautasítanám), akkor az nem súlyos.

Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise és szertartásrend:
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
Április 1., hétfő 1800 Tab
Április 2., kedd 1700 Lulla – 1745 Zala - 1800 Tab
Április 3., szerda 800 Tab – Április 4., csüt. 1800 Tab
Április 5., péntek 1715 Keresztút - 1800 Tab
Április 6., szombat 700
Április 7., vasárnap:
800:Lulla – 930: Torvaj - Tab: 1100 és 1800 – 1300: Bábony

