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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: 

Március 1., hétfő 18
00

 Tab - Március 3., szerda 8
00 

Tab 

Március 5., péntek 17
15

 Keresztút - 18
00

 Szentmise Tab   

Március 6., szombat 7
00

 Tab 

Március 7., vasárnap:  

8
00

 Lulla – 9
30

 Zala - Tab: 11
00 

és 18
00

  

Március 8., hétfő 18
00

 Tab - Március 10., szerda 8
00 

Tab 

Március 12., péntek 17
15

 Keresztút - 18
00

 Szentmise Tab   

Március 13., szombat 7
00

 Tab 

Március 14., vasárnap:  

8
00

 Torvaj – 9
30

 Megyer - 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 

Jézus szeret bennünket, nem kér nehéz, komplikált dolgokat az Ő 

gyermekeitől. Megtérni azt jelenti, hogy bizalommal visszatérünk 

a tízparancsolathoz, a boldogságra vezető élet ősi útmutatásához. 

Végtelenül egyszerű! A tíz parancs igazából Istennek az Ő 

gyermekei számára írt, mondhatni: "az emberi élet használati 

útmutatója". Ahhoz, hogy valóban boldog legyél itt és az örök 

életben, e tömör tíz pontból álló útmutatást komolyan kell venned. 

Boldog akarsz lenni? Akkor Uradat, Istenedet imádd...  

Tíz boldogság?! Igen, így szépen sorban, ha mindeniket betartod, 

akkor Teremtőddel is, de az Ő teremtményeivel is, békében, 

örömben élheted az életedet! 

Isten tízparancsolata: 

A Sínai-hegyen Istentől adott parancsok a valláserkölcsi élet örök 

érvényű alaptörvényei (Kiv 20). Az embernek Isten és embertársai 

iránti kötelességeit összegzi. érvényessége minden időben 

megmarad, mivel Jézus azt mondta: "Nem megszüntetni jöttem a 

Törvényt, hanem beteljesíteni" (Mt 5,17).  

I. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!  

Istent felismerve első kötelességünk a benne való hit, a neki kijáró 

imádás; hódolat és dicsőítés, uralma kizárólagosságának 

elismerése.  

II. Isten nevét hiába ne vedd!  

Minthogy az ember gondolkodása és kimondott szava között 

szoros kapcsolat van, e hódolathoz hozzá tartozik Isten nevének 

(és általában az isteni dolgoknak) tisztelete.  

III. Az Úr napját szenteld meg!  

Istentől való függőségünket fejezzük ki azzal, hogy megtartjuk az 

Úr napját, ezt az időt (egész életünkkel együtt) Neki szenteljük, 

ugyanakkor a földi munkálkodás múlandóságát jelezve és a végső 

nyugalmat előlegezve munkaszünetet tartunk.  

Az első három parancs Isten uralmának elismeréséhez vezetett 

minket. Csak ez biztosítja az ember tökéletes szabadságát. A 

Tízparancsolat második része (táblája) az embertársak iránti 

kötelességeket tartalmazza, összhangban a természeti 

törvényekkel:  

IV. Atyádat és anyádat tiszteld!  

Kapcsolataink közül első az, mely szüleinkhez fűz, hiszen 

életünket és felnövekedésünket nekik köszönhetjük. A szülői 

felelősség és a gyermeki tisztelet egymástól elválaszthatatlan.  

V. Ne ölj!  

Minden ember élete szent. Az egészség is Isten ajándéka. Így kell 

őriznünk magunk és mások életét.  

VI. Ne paráználkodj!  

Az új élet nemzése éppúgy tiszteletet és védelmet kíván, mint az 

ember teste, s a szerelemben a másik felé megnyíló legbensőbb 

rejtett valósága.  

VII. Ne lopj!  

Az embernek a munkával szerzett tulajdonhoz, az életét biztosító 

anyagi javakhoz való jogát szavatolja ez a parancs.  

VIlI. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!  

Az emberek közti kapcsolatok legfőbb munkálója az emberi 

beszéd. E nagy adománnyal nem élhetünk vissza, nem 

használhatjuk mások kárára. A parancs a nyelvvel elkövethető 

legnagyobb bűnt is jelzi, s általánosságban is elénk állítja az igaz 

beszédet, mint Istentől szabott kötelességet.  

IX. Felebarátod házastársát ne kívánd!  

X. Mások tulajdonát ne kívánd!  

Az igaz cselekedetek mellett az igaz érzések, gondolatok, vágyak 

is az isteni akarat teljesítéséhez tartoznak.               Csaba t. 
            forrás: internet 

 

 

 

Nagyböjt a megtérés ideje! 

 Február 28-án, vasárnap országos gyűjtés van a katolikus iskolák 

javára, így adjuk perselyadományainkat. 

Nagyböjt péntekjein 17
15

 órától keresztutat végzünk, 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. 

       Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Hirdetés 

 

 

 

 

Urunk, Jézus Krisztus, föltámadásod ünnepéig 

a nagyböjti időszakban élünk. Arra szólít minket ez az idő, 

hogy megtérjünk és megújuljunk keresztény életünkben, 

hogy többet imádkozzunk, és odaadóbban gyakoroljuk 

a testvéri szeretet nagyszerű tetteit. 

 

Segíts minket, hogy minden, amit teszünk, 

Veled kezdődjék el és Veled végződjék. 

Erősíts minket jó szándékunkban, 

hogy a nagyböjti gyakorlatok által 

mindennap egyre jobbak legyünk. 

    Amen. 

Theodor Burzer nyomán                                  forrás: internet 

Nagyböjti ima 

 

 

 

 


