
egy milligrammal se nehezebb a kelleténél. 

Azután megáldotta szent nevével, 

fölkente kegyelmével, beléje lehelte vigaszát, 

és még egyszer rád és bátorságodra pillantott. 

Így most egyenesen az égből jön feléd, 

mint Istennek hívása, s könyörülő szeretetének ajándéka, 

hogy egészen önmagaddá légy, és 

Istenben megtaláld beteljesülésedet. 

Rendkívüli időszakot élünk. Mi adhat erőt ehhez a mostani 

próbatételhez - a 2 éve tartó járvány, az ukrán-orosz háború -, 

hogyan emelhet a nagyböjt problémáink és önmagunk fölé? Erre 

adnak választ Spányi Antal székesfehérvári püspök gondolatai a 

nagyböjt kezdetén: „Hamvazószerda eljön és vele megkezdődik a 

nagyböjti idő, ami az emberek lelkéhez úgy gondolom, közel van. 

Ez az idő, a bűnbánat ideje és minden ember, aki Istenhez közel 

akar kerülni, próbál befelé figyelni ilyenkor. Ott látja és tudja 

azt, hogy mennyi vétket követett el, mennyi bűne van, mennyi 

mindent jóvá lehetne tenni. Ez nem könnyű, és nem egyszerű 

dolog. Az egyház ebben a nagyböjti időszakban sajátos liturgiáján 

keresztül vezet bennünket. Ilyen a hamvazás szertartása, ami 

figyelmeztet a bűnbánatra és az elmúlásra, hogy az embernek 

tennie kell azért, hogy az égi hazába találjon. De ott van a 

keresztút is, amiben látjuk Krisztust szenvedni, aki a mi 

bűneinkért vállalja a kínszenvedést. Vállalja azt, hogy a 

leglehetetlenebb helyzetekben, mai szóhasználattal élve a 

legszélsőségesebb határhelyzetekben is, az Istentől küldött 

szeretetet sugározza ebbe a világba. Erre hív meg bennünket is, 

hogy a mi életünk most különösen is sugározza ezt a 

szeretetet. Úgy tudjuk a bűneinket jóvátenni, hogy próbálok 

örömet sugározni és örömet adni az embereknek. Készségesnek 

kell lennünk erre és „trenírozni” magunkat. Egy sportoló akkor 

tud jó eredményt elérni, ha rendszeresen tréningben van, 

edzéseket tart. A keresztény embernek a tréning az, amit az 

egyház mond neki. 

Az igazi böjt? Az, amit én magamtól elfogadok és felajánlok. 

Valami, ami nekem nehéz, amivel megmutatom a 

szeretetemet, amivel megmutatom, hogy képes vagyok 

Istenért, Jézusért, az Egyházért, a másikért tenni, az valóban 

böjt.  

A nagyböjtben is mindenképpen kell valami, amit magamból 

tudok adni. Magamtól kell adnom valamit az Istennek, a másik 

embernek. Akár magamnak is, hiszen magamat is gazdagabbá 

teszem azzal, hogyha valamit oda tudok ajándékozni. Jól 

mondják, hogy csak az a miénk, amit oda is tudunk ajándékozni 

másnak. Fontos volna, hogy bölcsen, ezt az újféle szemléletét 

megtaláljuk, megértsük és így viseljük el, ami ránk szakad. Így 

viseljük el, ami elől nem tudunk kitérni. Így fogadjuk el azt, amit 

az egyház kér tőlünk és ehhez tegyük oda mellé a magunk 

felajánlását, a magunk böjtjét, a magunk engesztelését is.” 

GONDOLAT/TENNIVALÓ ERRE A HÉTRE: 

Te mit tudsz felajánlani magadból Istennek ebben a nagyböjti 

időben?  

forrás: Laudetur, internet 

 

Szalézi Szent Ferenc imája 
Ha minden angyal, a világ minden lángelméje tanulmányozta 

volna, mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben, 

miféle szenvedés, kísértés vagy fájdalmas veszteség, 

nem találhattak volna hozzád illőbbet, mint azt, ami ért. 

Isten örök Gondviselése kezdettől fogva kigondolta, hogy 

ezt a keresztet saját Szívéből értékes ajándékként neked adja. 

Mielőtt elküldötte volna, mindentudó szemével megszemlélte, 

isteni értelmével átgondolta, bölcs igazságosságosságával 

megvizsgálta, szerető irgalmával átmelegítette. 

Mind a két kezével megmérte, hogy 

egy milliméterrel se legyen nagyobb, 

Nagyböjt péntekjein 1715 órától keresztutat végzünk, 

szeretettel hívom és várom a Testvéreket. 

Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a 

kihelyezett perselyben az újságos polcnál, valamint 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. 9.szám                      2022. március 6. 

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

Zsoltár: Légy velem, Uram, * minden szükségemben. 

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: 

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 

Március 14., hétfő: 1800 Tab Március 16., szerda 800 Tab 

Március 18., péntek: 1715 Keresztút - 1800 Tab  

Március 20., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - 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. 

 

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Tréningezzük magunkat nagyböjtben 

Hirdetés 


