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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Bár hallgatnátok ma Isten szavára, „Népem, ne légy kemény szívű.” 

 

 jobb ember lesz. 

Böjtölteti fülét: 

hogy felesleges hangot, rossz beszédet ne hallgasson - a jó szóra 

és a csendre figyel, amitől jobb ember lesz 

Böjtölteti ujjait: 

hogy ami nem fontos, azzal ne dolgozzon  - kötelességeit végzi el, 

amitől jobb ember lesz. 

Böjtölteti kezét: 

hogy ne bántson vele másokat - segítő kezet nyújt, amitől jobb 

ember lesz. 

Böjtölteti lábát: 

hogy ami nem fontos, azután ne futkosson - jó ügyekben jár - kel, 

amitől jobb ember lesz 

Böjtölteti nyelvét: 

hogy ne mindene az evés legyen - kevesebbel is megelégszik, és 

azt is megossza másokkal, amitől jobb ember lesz. 

Böjtölteti gondolatait: 

hogy hiábavalóságokon ne gondolkozzon - Isten megismerésén 

gondolkodik, amitől jobb ember lesz. 

Böjtölteti kedvét: 

hogy ne panaszkodjon, és bánatos "képét" ne kelljen másnak 

nézni -  jókedvűen él, amitől jobb ember lesz. 

         forrás: internet 

A böjt lemondást jelent. Első szóra sokan azt válaszolnák: "böjtkor 

nem eszünk húst". Ez a válasz azonban csak részben igaz. Valóban 

nagyböjt péntekjein a 14 éves kortól, húsból készült ételt nem 

eszünk, és szigorú böjti napon (hamvazószerdán és nagypénteken) 

a 21 és 60 év közöttiek napi háromszor ehetnek. De a böjt ettől 

sokkal többet jelent. Mondhatnánk, ez a legkevesebb, amit böjtkor 

megtartunk. Aki a böjt idejét komolyan veszi, megtartja a 

hústilalmat, és még többet is tesz, hogy jobb emberré váljon, 

Krisztuskövető legyen. 

Hogyan? 

Szent Ágoston gondolataival: 

Böjtölteti szemét: 

hogy felesleges dolgokat ne nézzen - azt nézi, olvassa, amitől jobb 

ember lesz. 

Böjtölteti száját: 

hogy ne beszéljen sértő vagy csúnya szavakat - jó szóval él, amitől 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06-30/785-1060 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Hivatali órák:   csütörtök.: 16
00

 - 17
30 

óráig 

                            szombat:     9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

Március 16., hétfő: 11
00

 és 18
00

 Tab  

Március 18., szerda: 8
00

 Tab 

Március 19., csütörtök: 18
00

 Tab - Főünnep 

Március 20., péntek: 17
15 

Keresztút - 18
00

 Szentmise Tab 

Március 21., szombat: 7
00

 Tab 

Március 22., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Torvaj - Tab: 11
00

 és 18
00  

Március 23., hétfő: 18
00

 Tab 

Március 24., kedd:16
30

 Gyóntatás – 17
00

 Szentmise: Lulla 

    17
45

 Gyóntatás – Szentmise: Zala 

Március 25., szerda: 8
00

 Tab 

Március 27., péntek: 17
15 

Keresztút - 18
00

 Szentmise Tab 

Március 28., szombat: 7
00

 Tab 

Március 29., vasárnap: 

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00 

és 18
00

 

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

-Templomainkban a szentmisék után 

-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.) 

-Neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab 

-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra:CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 A 

közlemény rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, 

valamint az adott évet. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Március 19-én, csütörtökön 18
00

 órakor szentmise lesz a 

templomunkban, Szent József főünnepén. 

Nagyböjt péntekjein 17
15

 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 15-22-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. 

Március 16-án, hétfőn Tabon tartjuk a fiatal papok 

találkozóját. 11
00

 órakor kezdődik az ünnepi szentmise.  

Kérem a Testvéreket, akinek van lehetősége egy kis süteménnyel, 

illetve rágcsálnivalóval szíveskedjenek segíteni, hogy az atyákat 

méltó módon vendégül láthassuk, amelyet előre is hálásan 

köszönök. 

Előre hirdetem, hogy Lullán március 24-én, kedden 16
30

-tól 

gyóntatás, majd 17
00

 órakor szentmise, majd Zalán március 

24-én 17
45

-től gyóntatás, utána szentmise lesz, húsvétra 

készülve. A többi faluban a szentmisék előtt lesz alkalom a 

szentgyónások elvégzésére. 

Előre hirdetem, hogy április 2-án, csütörtökön és április 3-án, 

pénteken lesz a nagyböjti lelkigyakorlat egyházközségünkben, 

a 18
00

 órakor kezdődő szentmisék keretében, amely előtt 

17
15

 órától gyónási alkalmat biztosítunk. A lelkigyakorlat 

vezetésére Váron István zselickislaki 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! 

       Sifter Gergő h.esperes - plébános 

Hirdetések 

 

 

Nagyböjti készület  

 


