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A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06-30/785-1060 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 
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Hivatali órák:   csütörtök.: 16
00

 - 17
30 

óráig 

                            szombat:     9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

Szept. 14., hétfő 18
00

 Tab – Szeptember 16., szerda 8
00

 Tab 

Szept. 18., pént. 18
00

 Tab – Szeptember 19., szomb. 7
00

 Tab 

Szeptember 20., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Torvaj - Tab: 11
00 

 és 18
00

 - 14
00 

Elsőáldozás  

Szeptember 21., hétfő 18
00

 Tab – Szept. 23., szerda 8
00

 Tab 

Szeptember 24., csütörtök 8
00

 ünnepi szentmise 

Szept. 25., péntek 18
00

 Tab – Szeptember 26., szombat 7
00 

Tab 

Szeptember 27., 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 kérem, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, 

valamint az adott évet. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Az egyházban a Szent Kereszt tiszteletére két ünnepet találunk. 

Egyik május 3-án, a Szent Kereszt megtalálásának az ünnepe, a 

másik, a Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepe szeptember 

14-én.  

Mindkét ünnep a Szent Keresztet dicsőíti, vagyis azt a fát, 

amelyen az üdvözítő kínhalált szenvedett és minket megváltott. 

Az ünnep alapja a valódi Kereszt megtalálása a keresztre feszítés 

helyén, a Golgotán.  

Nagy Konstantin császár lánya, Szent Ilona 326-ban – amikor a 

szent helyeket kutatta –a golgotai szeméttelepen három keresztet 

talált. A három kereszt közül az lehetett az Üdvöztő keresztje, 

amelyet egy beteghez hozzáérintettek és a beteg azonnal 

meggyógyult. A megtalálás helye fölé Nagy Konstantin császár 

bazilikát, templomot emeltetett, melyet 335. szeptember. 14-én 

szenteltek fel. Itt helyezték el ünnepélyesen a Szent Keresztet. Az 

ünnepet már Nagy Szent Gergely pápa is átvette a nyugati egyház 

számára is. 

A Szent Kereszt 614-ben a pogány perzsák birtokába került, de 

628-ban a görög Heraklius császár ünnepélyes diadalmenetben 

visszavitte a jeruzsálemi templomba. Erre az eseményre is 

emlékeztet a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe. 

A vecsésiek különös hálával tartoznak Uruknak, Jézus 

Krisztusnak, mert az ő szent keresztjének egy piciny darabja velük 

van, és láthatják is szinte naponta a Jókai utcai Szent Kereszt- 

templom korábbi főoltára fölött, egy aranyozott ereklyetartóban. E 

tény nemcsak különös örömre ad nekik okot, hanem felelősséget 

is kell, hogy érezzenek, a Szent Kereszt fokozott tiszteletében. 

Nem a keresztet magasztaljuk fel, hanem aki rajta függött.  

Mégis a mai ünnep neve Szent Kereszt felmagasztalása. A két 

farönk önmagában nem szent. A jobb meg a bal lator keresztjét 

nem magasztaljuk fel. Jézus kivégzésének eszköze attól lesz szent, 

hogy Jézus a legszentebb Istennek ajánlja fel magát és egész 

addigi életművét.  

Sokféle tárgyat vagy emberi vívmányt lehet „magasztalni”, 

például egy műalkotást, egy remek emberi tevékenységet, egy 

kitűnő autót, egy finom bort vagy ételt. De vigyáznunk kell, 

nehogy fejünkbe szálljon a dicsőség és megfeledkezzünk arról, 

hogy mindezek helyes használatát annak köszönhetjük, aki 

nagycsütörtökön megmosta az apostolok lábát, másnap pedig 

kereszthalálával megmosta szívünket! 

A kereszt azt jelenti, hogy Jézus „kitárt karral szenvedte el a 

kínhalált”, így vonz és ölel magához mindenkit. Mindenkit! 

Üdvöz légy Szent Kereszt! A kereszten felemelt emberfia Isten 

szeretetének jele, aki egyszülött fiát adta, hogy aki benne hisz, el 

ne vesszen, hanem öröké éljen.  

Gondolok erre, amikor keresztet vetek magamra, vagy amikor 

kereszttel találkozom? 

2005 nagypéntekén a Colosseumban Ratzinger bíboros (a későbbi 

XVI. Benedek pápa) tartotta a Keresztutat. Többek között 

elmondta: „Az Úr Jézus áldozatával felvállalta a mi fájdalmainkat, 

szenvedéseinket. Csak Krisztus útján vagyunk képesek elfogadni 

a fájdalmat és értjük meg igazán, hogy nincs igazi szeretet, ha 

nem tudunk lemondani önmagunkról, korlátainkról, és arról, hogy 

mindent birtokoljunk. (…) A kereszt misztériumában benne van a 

szeretet misztériuma is.” 

          forrás: internet (részlet) 

A járványhelyzet változására való tekintettel a templomokban 

a maszk viselése kötelezően ajánlott. Kérem, a 1,5 m-es 

távolságot továbbra is tartsák be, és fertőtlenítsék kezüket a 

templomba belépéskor és áldozás előtt. Kerülendő a kézfogás 

és marad a kézben áldozás.  

Az elsőáldozás plébániánkon szeptember 20-án, 14
00

 órakor 

kezdődik, amelyen - a járványügyi helyzetre való tekintettel - 

csak az elsőáldozók és legközvetlenebb hozzátartozói vehetnek 

részt! 

Szeptember 24-én, csütörtökön iskolánk védőszentjének, 

Szent Gellért püspök és vértanú ünnepén 8
00

 órakor Varga 

László kaposvári megyéspüspök úr szentmisét mutat be a 

plébániatemplomban, amely alkalomra szeretettel hívjuk és 

várjuk a Testvéreket is. 

2021. évi naptárak és a kalendárium kapható. 

Megvásárolhatók a plébániatemplomban az újságos polcnál, a 

fíliákban pedig a sekrestyében.  Kalendárium 550 Ft, 

forgathatós naptár 350 Ft, egylapos falinaptár 50 Ft. 

Előre hirdetem, hogy október 4-én, vasárnap a 11
00

 órai 

szentmise keretében termény-betakarítási hálaadó ünnepet 

tartunk. Szeretettel kérem a Testvéreket, hogy hozzanak 

magukkal olyan terményeket, amit szeretnének megáldatni, 

hálát adni érte. A terményeket ünnepi körmenetben helyezzük az 

Úr Krisztus lábai elé. A szentmise után agapét szeretnénk 

tartani, kérem, kínáljuk meg egymást abból, amit hoztak 

magukkal /sütemény-bor- kalács-szörp…/. 

       Sifter Gergő h.esperes - plébános 

A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 

 

Hirdetés 

 

 

 

 


