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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongjunk.
Hirdetések
Pénteken 1715 órától keresztutat járunk. Kérem, hogy minél
t bben vállaljanak el elolvasni egy-egy kereszt ti elmélkedést.
kereszt t alatt gyónási lehetőséget biztos tunk.
Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a
sekrestyében, valamint a kihelyezett perselyben.
Előre hirdetem, hogy április 13-án, szombaton 1400 órai kezdettel
nagytakar tásra h vom és várom a testvéreket. Templomunkat
szép tjük és kész tjük svét ünnepére.
Április 14-én, 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.
Kérem, hogy akik jelentkeztek az Egyházközség nagy
zarándoklatára, a következő részletet, 250 eurót, április 25-ig
fizessék be a plébánián.
Előre hirdetem, hogy a Szent Háromnap liturgikus ünneplése
a következőképpen alakul:
Nagycsütörtökön 1800 órakor kezdődik az Utolsó vacsora
emlékmiséje, amely után oltár osztás k vetkezik.
Nagypéntek szigorú böjti nap, amely háromszori étkezést és
egyszeri jóllakást jelent. Nagypénteken 1700 órától keresztutat
végzünk, majd ezután 1800 órakor kezdődik az ünnepi liturgia.
Passiót énekli a kórus, majd egyetemes k ny rgések,
kereszthódolat, szentáldozás, majd virrasztás. Kérem a
Testvéreket, maradjunk egy kicsit csendben ézusunk 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
Hogyan ismerem fel Isten akaratát az életemben?
Ezt a kérdést a mindennapokban már „ezerszer” eltettük
magunknak, hiszen k zvetlenül érinti hitéletünk gyakorlatát. Erre
választ adni nem egyszerű. hol az elmélet világos, ott a probléma
a gyakorlatban jelentkezhet. De a iblia itt is a seg tségünkre van.
Ez a ikk nem og élete minden kérdésére választ adni, de „ tjelző
táblákkal” szolgál, amelyek seg tségével biztosabban tájékozódhat.
Az öt nagy útjelző tábla:
1. Isten Igéje:
Van a kérdésedhez világos utas tás Isten Igéjében, vagy a
Szent rásnak olyan alapelve, amely itt alkalmazható?
d ntésed
sszhangban van-e Isten Igéjével? Ezen a héten olvasson a
Szent rásból minden nap egy-egy részt, és tartson pár per s ndet
utána. Engedje, hogy a sz vegrész hatással legyen nre.
s nd

után kérdezze meg az Istentől, hogy mit akar üzenni!
2. Imádság:
Kérd Istent imádságban, hogy adjon világosságot egy-egy
kérdésben. Ezután kaptál egyértelmű „választ” az Úrtól?
a Istent vagy az Úr ézust „tűzjelzőként” kezeljük, és sak
szükség esetén h vjuk seg tségül, akkor az imaéletünk el rissülést
igényel. Imádkozás k zben nyitottnak kell lennünk Isten
vezetésére. mit el akarunk ismerni, az Isten akarata legyen, ne a
saját akaratunkat akarjuk megerős teni. yitottnak kell lennünk a
meglepő, váratlan és nem k vánt válaszokra is.
3. Tapasztalt, hívő keresztények tanácsa:
Tapasztalt, érett keresztények pozit van megerős tik a d ntésed?
Vedd komolyan a kapott óvásokat és taná sokat, mik zben
elülvizsgálod a d ntést, vagy olytatod az imádkozást és az Írás
kutatását. lyan testvérekhez ordulj, akik számára értékes vagy,
hogy ny lt, őszinte taná sot adjanak. éhány bizalmasodhoz
ordulj
sak!
a megkérdezel
embert, az inkább
k zvéleménykutatás, mint taná skérés. Mindemellett ne eledd,
hogy neked kell d ntened.
4. Körülmények:
Nyitva vannak-e a „kapuk”, vagy egyértelműen zárva? lyanok a
k rülmények, hogy meg tudod valós tani a d ntésedet?
k rülményeknek mindig sak másodlagos szerepük van.
egerős tik, és nem meghatározzák a d ntésünket. A
k rülményekben sok olyan dolog lehet, amely jel lehet
számunkra.
5. Belső béke:
Van békességed abban a d ntésben, amit hozni akarsz?
ontos rávilág tani, hogy itt a meghozandó d ntés tekintetében
érzett békességről van szó. a meg is van ez a békességem, ennek
ellenére lehetséges, hogy „ élelemmel és rettegéssel” indulok az
ennek meg elelő tra. első béke nélkül senkinek sem szabad
tnak indulnia, akkor ugyanis az ember a lelkiismerete ellen
cselekszik.
forrás: Laudetur, internet
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süt rt k.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-tele onszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise és szertartásrend:
Április 8., hét ő 1800 Tab - Április 9., kedd 1800 Tab
Április 10., szerda 800 Tab – Április 11., süt. 1800 Tab
Április 12, péntek 1715 Keresztút - 1800 Tab
Április 13., szombat 700 Tab
Április 14., vasárnap:
800:Sérsekszőlős – 930: Zala - Tab: 1100 és 1800
Április 15., hét ő 1800 Tab - Április 16., kedd - 1800 Tab
Április 17., szerda 800 Tab
Április 18., süt. 1800 Tab – Utolsó vacsora emlékmiséje
Április 19., péntek 1700 Keresztút - 1800 Tab Ünnepi liturgia
Április 20., szombat 2000 – Húsvét vigíliája
Április 7., vasárnap:
800:Lulla – 930: Torvaj - Tab: 1100 és 1800 – 1300: Bábony
Hivatali órák:

