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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?
Hirdetések
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.
A Szent Háromnap liturgikus ünneplése a következőképpen
alakul:
Nagycsütörtökön 1800 órakor kezdődik az Utolsó vacsora
emlékmiséje, amely után oltárfosztás következik.
Nagypéntek szigorú böjti nap, amely háromszori étkezést és
egyszeri jóllakást jelent. Nagypénteken 17 00 órától keresztutat
végzünk, majd ezután 1800 órakor kezdődik az ünnepi liturgia.
A Passiót énekli a kórus, majd egyetemes könyörgések,
kereszthódolat, szentáldozás, majd virrasztás. Kérem a
Testvéreket, maradjunk egy kicsit csendben Jézusunk 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.
Húsvétvasárnap reggel 700 órakor ételszentelést tartunk a
plébániatemplomban. Szentmisék lesznek utána 800 órai
kezdettel Lullán, 930 órakor Torvajon, majd 1100 órakor
Tabon. 1300 órai kezdettel Bábonyban és 1800 órakor Tabon.
Húsvéthétfőn 800 órakor Sérsekszőlősön, 930 órakor Zalán, 1100
és 1800 órai kezdettel Tabon a plébániatemplomban, majd 13 00
órakor a megyeri templomban lesznek szentmisék.
Szeretettel kérem a gyerekeket, akik a Szent Háromnapban
ministrálni szeretnének, április 18-án, csütörtökön 1700 órára
jöjjenek el a templomba ministránspróbára.
Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a
sekrestyében.
Sifter Gergő plébános
Virágvasárnap
A keresztény világ ezen a napon azt ünnepli, amikor szenvedése
előtt Jézus felment Jeruzsálembe, hogy az ünnepi pászkavacsorát
ott költse el tanítványaival. Az Olajfák hegyénél két tanítványát
előreküldte egy szamárcsikóért, amelyen még nem ült ember, majd
ezen vonult be a városba. Az ujjongó nép tiszteletadásként
pálmaágakkal integetett, innen a latin elnevezés: Dominica
palmarum, avagy Dominica in palmis de Passione Domini, azaz
pálmavasárnap az Úr szenvedéséről.
Az egyházi liturgiában már az első századoktól gyökeret vertek a
bevonulást felelevenítő szertartások. Jeruzsálemben 400-ban
ünnepi menetben vonultak a pálmaágakat lengető hívek az Olajfák
hegyéről a városba. Nem sokkal később Konstantinápolyban, majd

a 11-12. században Rómában is meghonosodtak a virágvasárnapi
szertartások, a hívek által magukkal hozott pálmaágak
megáldásának szokása bizonyíthatóan a 8. század közepére nyúlik
vissza. Az ókori világban a pálma az élet, a reménység, a
győzelem jelképe volt, és a vértanúkkal is összefüggésbe hozták.
Azokban az országokban - mint hazánkban is -, ahol nincs pálma,
a korán bimbózó fűzfa vesszejét, a barkát szentelik meg a
katolikus templomokban. A barka beszerzésére az ünnep
vigíliáján, azaz szombaton kerül sor, egyes településeken ez a
harangozó feladata, máshol lányok, legények és gyerekek szedik.
A virágvasárnapi szertartás a barkaszenteléssel kezdődik, majd
körmenettel folytatódik. A szentmisén ekkor olvassák fel Jézus
szenvedéstörténetét, a passiót Máté evangéliumából.
A szentelt barkához számos hiedelem fűződik. A legelterjedtebb
szerint, ha a templomból jövet lenyelnek belőle egy-két szemet, az
megvéd a hidegleléstől és a torokfájástól. Egyes helyeken úgy
tartják, hogy a megszentelt barkát nem szabad bevinni a házba,
mert akkor nyáron sok lesz a légy, ezért a padlásra, ablakba,
házereszre akasztják. Elterjedt hiedelem, hogy égiháborúkor a
barka megvéd a villámcsapás ellen. Más helyeken, például
Gyimesben csak a szentelt barkát szabad bevinni a házba, mert ha
megszenteletlenül kerül oda, elhullanak a csirkék és más
aprójószágok. Virágvasárnapi szokás több palóc községben a
kiszehajtás, a tél temetése. A lányok női ruhába öltöztetnek egy
szalmabábut, körülhordozzák a faluban, majd levetkőztetik, a
szalmát pedig elégetik vagy vízbe dobják, hogy elűzzék a telet és
a betegségeket.
Virágvasárnap tilos a munka, főként a mulatság. A Mátraalján úgy
tartják, hogy ekkor nem szabad táncolni, mert letáncolnák a fákról
a virágot. A népszokás szerint ekkor kell elvetni a virágmagvakat,
mert szebbek és illatosabbak lesznek.
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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:
Április 15., hétfő 1800 Tab - Április 16., kedd - 1800 Tab
Április 17., szerda 800 Tab
Április 18., csüt. 1800 Tab – Utolsó vacsora emlékmiséje
Április 19., péntek 1700 Keresztút - 1800 Tab Ünnepi liturgia
Április 20., szombat 2000 – Húsvét vigíliája
Április 21., Húsvét vasárnap:
800:Lulla – 930: Torvaj - Tab: 1100 és 1800 – 1300: Bábony
Április 22., Húsvét hétfő:
800: Sérsekszőlős – 930: Zala – 1100 és 1800 Tab – 1300: Megyer
Április 23., kedd 1800 Tab - Április 24., szerda 800 Tab
Április 25., csüt. 1800 Tab - Április 26, péntek 1800 Tab
Április 27., szombat 700 Tab
Április 28., vasárnap:
800:Lulla – 930: Megyer - Tab: 1100 és 1800

