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

Zsoltár: Ezt a napot az Úristen adta: * örvendjünk és vigadjunk rajta. 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06-30/785-1060 

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

Hivatali órák:   csütörtök.: 1600 - 1730 óráig 

                            szombat:     900 - 1000 óráig.    

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

Április 4., Húsvétvasárnap: 

700 Ételszentelés Tab plébániatemplom  

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100  - 1300 Bábony 

Április 5., Húsvéthétfő: 

800 Torvaj – 930 Megyer - Tab: 1100 – 1300 Sérsekszőlős 

Április 11., vasárnap:  

800 Torvaj – 930 Megyer - Tab: 1100   

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 

Húsvét van, a tavasz legszebb ünnepe, különös ünnep. Egy 

agyongyötört, megalázott, szelíd Szolgát ünneplünk, akinek 

diadalútja átöleli a történelmet. Megalázva is dicsőséges. Nem 

szólt a keresztúton, nem vitatkozott, nem kereste az igazát, önként 

lemondott arról, hogy istenségét keresse. Nem szállt le a 

keresztről, mert még nem jött el az ő ideje. Amikor eljött az ő 

ideje, nem leszállt, hanem megdicsőülve felemelkedett. Az 

őröknek kellett volna megakadályozni, hogy a sírból 

kiemelkedjék, de ők a földre hulltak tehetetlenül. A főpapok 

kérdőre vonták a katonákat: 

- Mi hír a sötét sír körül? - „mert mi mindent megtettünk, hogy 

krisztustalan legyen a közvélemény.” 

- Nem krisztustalan sem sír, sem az éjszaka. - felelték a katonák. 

Jézus kijött a sírjából, kezén, lábán, oldalán fénylettek a sebek. 

- Ez nem lehet, feltámadás nincs, hazudjatok, mondjátok, hogy 

ellopták a holttestet. 

- Nem tehetjük - hangzott a válasz. Az igazság, amit saját 

szemünkkel láttunk, igazság! 

Legyőzve, megalázva, sírba rejtve nem maradt, diadalmasan 

feltámadt! Jézusból akkor sugárzott a legnagyobb erő, ami 

megváltásunkká lett, amikor a leggyengébbé vált, ott fenn a 

keresztfán. A mennyei Atya kezébe ajánlotta a lelkét, majd feje 

lehanyatlott és meghalt. Emberi ereje semmivé lett. A keresztre 

megfeszítettünk, mi voltunk a porba sújtóid, s Te mégis 

feltámadásod után, a nyitott sír mellett kitárt karokkal vársz 

bennünket, hogy a kebledre ölelj. Te vagy a legnagyobb szeretet. 

Előtted nincs rejtve sem múlt, sem jelen, sem jövő. Előtted 

kitárhatjuk szívünk aggodalmát, mert van, ki megvédjen, van, 

akibe kapaszkodjunk, ha nagyon hullámzik az élet-tenger. Ó 

Jézus, oltsd be szereteteddel a gyermekeket, akik örömmel jönnek 

ebbe a hajlékba, mert itt Veled találkoznak. Legyen kedves előtted 

tiszta szívük imája. Óvjad a fiatalokat a Sátán csábításától. 

Szerető kezed vezesse őket mindig a jó úton, a hozzád vezető 

úton. Védd meg a családokat, add, hogy a házastársak szívében ne 

aludjon ki az egymás iránti szeretet. Áldd meg a munkájukat, 

hogyha néha felhők gyülekeznek fejük fölé, tudják azt, hogy a 

felhők felett mindig süt a nap. Vedd oltalmadba az öregeket, akik 

úgy érzik, rájuk már nincs szükség. Amit elvégeztek, az ma már 

érdektelen, amit mondani tudnának, arra már senki sem kíváncsi. 

De te nem hagyod el őket, őket is szereted.  

Jézusom, vedd szereteteddel védelmedbe ezt az egész közösséget, 

ezt a nagy családot! Áldd meg a család minden tagját, kicsinyeket, 

nagyokat, fiatalokat, öregeket egyaránt! Áldd meg és védd meg e 

nagy család lelki vezetőjét, adj erőt, kitartást áldásos munkájához! 

Feltámadt Jézus! Köszönjük, hogy győztél a halál és a bűn felett. 

Az életé a jövő!  

Feltámadt Krisztus e napon! Alleluja!  

Hála legyen az Istennek! 

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek! 

      forrás: internet 

Az életé a jövő 

 
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. 

Húsvéthétfőn 800 órakor Torvajon, 930 órakor Megyeren, 1100 

órai kezdettel a plébániatemplomban, majd 1300 órakor a 

sérsekszőlősi templomban lesznek szentmisék. A 

plébániatemplomban esti szentmise nem lesz! 

Amíg a járványügyi helyzet nem enyhül, mindannyiunk, 

valamint a rám bízott hívek érdekében a hétköznapi és a 

vasárnap esti szentmisék szünetelnek.  

Április 5-től kezdve a temetési gyászmiséket megtartjuk! Az 

emberszeretet parancsa és az egymásért érzett felelősség 

ösztönözzön mindannyiunkat a fertőzések megelőzésére tett 

intézkedések szigorú betartására! Szent Péter apostol szavai a 

pandémia idején különösképpen is tanítanak bennünket a 

Jézusba és Mennyei Atyjába vetett mély hit és remény 

fontosságáról: „Általa hiszek Istenben, aki feltámasztotta a 

halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek és 

reményetek Istenben legyen.” (1Pét 1,21) 

     Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Hirdetés 

 

 

 

 

„Ha tehát hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan 

állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha nincs 

feltámadás, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem 

támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti 

hiteteknek sem.” (1Kor 15,12-15) 


