
Március 2-án, szerdán Hamvazószerda, (szigorú böjti nap). Az 

egyházi előírások szerint a 18 és 60 év közöttiek csak 

háromszor ehetnek, és egyszer lakhatnak jól, illetve húst nem 

vehetnek magukhoz. Az ital, hacsak nem étel jellegű (pl. tej, 

leves), nem szegi meg a böjtöt. A főétkezés áthelyezhető a 

megszokottól eltérő időpontra is. Fel vannak mentve a betegek, a 

terhes és szoptató anyák, akik egy étkezés alkalmával csak keveset 

fogyaszthatnak, a koldusok, a megerőltető munkát végzők, az 

utazók, és azok a szellemi dolgozók, akiket a böjt akadályozna 

kötelességük teljesítésében. Ezzel a nappal megkezdjük az 

előkészületünket Krisztus Urunk szenvedésének és 

feltámadásának méltó megünneplésére. Szentmise lesz a 

plébániatemplomban 800 órakor. A hamvazás szertartásában 

részesítem a Testvéreket ebben és a vasárnapi szentmise keretében 

is. 

       Sifter Gergő h.esperes-plébános 

"Ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja 

meg nektek bűneiteket.” Mt 6,7-15 

Rengeteg indulat, harag gyűlt fel a világunkban. Sajnos se külön-

külön mint magánemberek, se közösen mint egy nép, nemzet nem 

tudunk kiengesztelődni, hibáinkért, vétkeinkért bocsánatot kérni! 

Sokat gondolkodtam azon, hogy miért hurcolunk ennyi indulatot, 

haragot magunkban, miért nem megyünk oda a testvéreinkhez 

alázattal, hibáinkat, bűneinket belátva, bocsánatot kérve? Talán 

azért olyan nehéz a másiktól elnézést, bocsánatot kérni, mert úgy 

érezzük, hogy az a gyengeség jele, márpedig mi, ha igazunk van, 

vagy ha nincs, akkor sem akarunk gyengének, kicsinek látszani! 

Szent Istvántól ezer év alatt megtanulhattuk volna: "semmi sem 

emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a 

gyűlölség."  

A kiengesztelődés útjának öt lépcsőfoka van. 

1. Az egymással való kiengesztelődés, akárcsak a szentgyónás, 

őszinte lelkiismeret vizsgálattal kezdődik. Lássuk be, ahogy az 

elesettségében a tékozló fiú mondja: Vétettem ellened és az ég 

ellen. 

2. Ne maszatoljuk el a felelősséget! Alázattal ismerjük be a 

hibáinkat, bűneinket! Mondjuk ki őszintén: „Nem volt igazam! 

Nem volt jogom ezt mondani, azt megtenni! Tévedtem!!” 

3. A másiktól mielőtt kérném, hogy ajándékozzon meg a 

bocsánatával, kérdezzem meg alázattal, hogy: "mit tehetnék, hogy 

jóvátegyem a hibámat, bűnömet?"! 

4. Erős fogadás! Magam, de a testvérem számára is, fogadjam 

meg, hogy többet soha ilyet nem mondok, teszek, hogy ez még 

egyszer nem fog előfordulni az én életemben! 

5. Ezek után testvérem előtt, az ő nagylelkű irgalmában bízva 

mondhatom: Kérlek, bocsásd meg hibámat, bűnömet, 

ajándékozzál meg nagylelkűen bocsánatoddal, kérlek, 

engesztelődj ki velem!  

Egy bocsánatkérés, egy kiengesztelődés olyan, mint egy törött 

végtag, amelyet ha az orvos jól rögzített, gipszbe rakott, akkor is 

hetek, hónapok kellenek, míg az összeforr, megerősödik. Mi is 

türelmesek kell legyünk, hogy az általunk okozott seb szépen 

gyógyuljon.                Szeretettel, Csaba t. 

     forrás: internet 

Február 27-én, vasárnap országos gyűjtés van a katolikus 

iskolák javára, így adjuk perselyadományainkat. 

A Lourdes-i kilencedet elkezdtük imádkozni. A lourdes-i 

imádságot hétfőn, pénteken és vasárnap az esti szentmise előtt 

mondjuk 1730 órától. 

Nagyböjt péntekjein 1715 órától keresztutat végzünk, 

szeretettel hívom és várom a Testvéreket. 

Március 6-án, vasárnap a szokott miserendtől eltérően, csak 

Tabon lesznek szentmisék, 1100 és 1800 órakor. 

Március 6-án, vasárnap Lullán és Zalán nem lesznek 

szentmisék. Kérem, hogy akik miseszándékot jegyeztek elő 

ezekre az alkalmakra, jelentkezzenek a sekrestyében! 

Az újság előfizetések ára 2022-ben a következők: Az Új 

Ember újság ára 15.000 Ft/év és az Adoremus 11.000 Ft/év. 

Kérem, akiknek jár, az éves díjat fizesse be március 13-ig, 

vasárnapig a sekrestyében. 

Aki szeretne ebben az évben szentmisét mondatni, az jelezze 

az időpontot minél előbb. Szentmisét mondathatunk élő és 

meghalt szeretteinkért. Ne feledkezzünk meg róluk, számukra ez 

lehet a legnagyobb ajándék, amely által segíthetünk rajtuk, hogy 

üdvösségre jussanak. A szentmise stóladíja: 3000 Ft. 

Ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek eleget egyházi 

kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével. Ennek összege 

5000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a szentmisék előtt és után a 

sekrestyében, a plébánián hivatali időben, valamint az CIB 

Bankban a Plébánia folyószámlájára (név és cím megadásával), 

amely megtalálható az Örömhírmondóban, illetve a Plébánia 

honlapján is, valamint csekken, amely az újságos polcról 

elvihető. 

                    Sifter Gergő h.esperes-plébános 

 

Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom.          XI. évf. 8.szám                      2022. február 27. 

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

Zsoltár: Mennyire jól esik nékem, * tégedet, Uram, hálával dicsérnem. 

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: 

Február 28., hétfő: 1800 Tab  

Március 2., szerda 800 Tab Hamvazószerda 

Március 4., péntek: 1715 Keresztút - 1800 Tab  

Március 6., vasárnap:  

Tab: 1100 és 1800 

Március 7., hétfő: 1800 Tab Március 9., szerda 800 Tab 

Március 11., péntek: 1715 Keresztút - 1800 Tab  

Március 13., vasárnap:  

800 Torvaj – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800 

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: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az adott év. 
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