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Március 22-ig 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. Az 

adományokat a plébánián gyűjtjük.  

Húsvéti virágokra szánt adományaikat szíves fogadjuk a 

kihelyezett perselyben az újságos polcnál illetve a sekrestyében. A 

Jó Isten fizessen vissza mindenkinek érte százszorosan. 

         Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Nagyböjt közepén járunk! Még van időnk mélyen magunkba 

nézni, lelkünket megtisztítani, hogy méltóképpen ünnepelhessük 

Urunk feltámadását. Ebben segítségünkre van az imádság is. Az 

imádság Ferenc pápa katekézisét meggondolva nem más, mint az, 

ami megőrzi a hitet. Ima nélkül ugyanis a hit ingadozik. A 

Szentatya arra buzdít bennünket, hogy az Úrtól olyan hitet 

kérjünk, amely állhatatos, kitartó imádsággá lesz, amelynek 

hatására a mindennapjainkat örömben és bánatban egyaránt 

áthatja az irgalmas szeretet, amely összeköt bennünket 

testvéreinkkel és a velünk együtt érző és segítő Istennel. Az 

imádságban megtapasztaljuk azt, hogy sohasem vagyunk egyedül.  

A szívből jövő kéréseinket a jó Isten szeretete veszi körül, és teszi 

számunkra a lehető legmegfelelőbb módon gyümölcsözővé. A 

jóságos Isten megadja nekünk azt a jót, amire igazán szükségünk 

van. Ha ezt megérjük, akkor nemcsak fontos, vagy kritikus 

élethelyzetben fogunk kéréssel fordulni a Mennyei Atyához az Ő 

segítségét várva, hanem életünk minden napján. Ha az imádság az 

életünk része lesz, akkor a szívünket a Mindenható Isten szívével 

a hitből és a bizalomból fakadó szeretet mellett a hála is össze 

fogja kötni mindazért, amit az Ő gondoskodása által megélünk. 

Kérlek, nyisd meg a szíved, és a mindennapi imádságaidban tedd 

a kezed Isten kezébe! Vajon minden reggel a jó Isten szerető 

bizalmába tudja ajánlani a napját? Mikor tud igazán 

elcsendesedni? Melyik az az imaforma, melyben igazán az Úrra 

tud figyelni?  

        forrás: internet 

 

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: 

VÁLTOZÁS! 

Határozatlan ideig vasárnaponként a szentmise 

közvetítését a templomunkból 10
00

 órai kezdettel  

a plébánia facebook oldalán követhetik. 

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 

A kialakult járványhelyzetre tekintettel a Magyar Katolikus 

Püspöki Konferencia az alábbi rendelkezéseket hozta 2020. 

március 17-én: 

Templomainkban a nyilvános liturgiák 2020. 

március 22-től (nagyböjt 4. vasárnapja) 

szünetelnek! 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

megyéspüspökei minden hívő számára (visszavonásig) 

felmentést adnak a vasárnapi szentmisén való részvétel 

kötelezettsége alól. Ebben a helyzetben a vasár- és 

ünnepnapok megszentelésének céljából a hívek (az 

egyház előírásai szerint) fordítsanak kellő időt személyes 

(vagy családi) imádságra, olvassák a Szentírást, és ha 

lehetséges, kövessenek szentmise közvetítést. 

Mi papok továbbra is mutatunk be szentmiséket a ránk 

bízottakért, hiszen az Eucharisztia az Egyház életének 

középpontja. A híveket arra buzdítjuk, hogy mindennapi 

személyes imáikkal lélekben kapcsolódjanak be a szent 

cselekménybe, ezzel is kifejezve, hogy minden 

szentmisében az egész Egyház egyesül Krisztus 

áldozatával. 

Gyászmisét későbbi időpontban lehet végezni! 

A temetési szertartások a ravatalozó használatának 

kizárásával, egyszerű és rövid formában a sírnál 

történnek. 

Hirdetések 

 

 

Rendelkezés 

 

Sosincs egyedül 

 

 

 

Kedves Hívek és Olvasóink! 

Minthogy a nyilvános liturgiák szünetelnek 

templomainkban, így az Örömhírmondót sem tudják 

az eddig megszokott formában elvinni. Ezért egy 

időre elköszönünk. Imádkozzunk, és kérjük a Jó 

Isten segítségét, hogy mihamarabb újra együtt 

lehessünk a szentmiséken, és folytathassuk újságunk 

szerkesztését. 

Köszönjük, hogy olvasták az újságot és figyeltek 

ránk! 

          Szerkesztők 

 

Szüneteltetés 

 


