
Ebben az évben április 1-jén, pénteken lesz a nagyböjti 

lelkigyakorlatunk a 1800 órakor kezdődő szentmise 

keretében, amely előtt 1715 órától gyónási alkalmat 

biztosítunk. A lelkigyakorlat vezetésére Bóka Tibor 

alsópáhoki plébános atyát kértem fel a Veszprémi 

Főegyházmegyéből. Kérem, apostolkodjunk ez ügyben, hogy 

minél nagyobb számban együtt lehessünk, felkészülve 

legnagyobb ünnepünkre, a Húsvétra. Kérem, hogy a 

szentgyónásokat erre az időpontra időzítsük, ha kell, a 

szentmise után is gyóntatunk tovább. 

A nagyböjt, a húsvét a döntésnek az ideje. „Válaszd az életet!” 

olvassuk Mózes ötödik könyvében. „Válaszd az életet” 

nagyböjtben! Egyházunk fölkészít bennünket húsvét 

megünneplésére. Bűnbánattartásra, megtérésre buzdít. Bátorít 

bennünket, hogy a bűnbánati cselekedeteket tegyük meg az ima, a 

böjt, az alamizsna és a jó cselekedetek gyakorlása által. Húsvét 

ünnepe, húsvétnak az öröme a Feltámadottal való találkozást 

jelenti mindannyiunk számára. Új élet. Új értelmet kapunk. Új 

gondolkodásmódot nyerünk. Új törvény születik meg a 

szívünkben, új vágyak ébrednek bennünk, és ezek új módon való 

cselekvésre ösztönöznek bennünket, de új döntések alapján.   

A döntés az embernek alapvető és lényegi, ugyanakkor 

mindennapi tulajdonsága. Dönteni valójában csak az ember tud. A 

szabad ember. Szabadságból fakadó, emberi cselekvésünk, hogy 

döntünk, hogy választunk, és amikor választottunk, ebben a 

döntésben – választásban, döntésben – állhatatosan kitartunk.  

Az idei nagyböjt segítsen bennünket ebben. Tudjunk és akarjunk 

dönteni.   

A Szentírásban ezt olvassuk: „Szeresd a te Uradat, Istenedet!” A 

döntés lényege ez. Szeretem Uramat, Istenemet. Jézus pedig 

ugyanezt így fogalmazza meg: „Ha szerettek engem, megtartjátok 

tanításomat! Aki szeret engem, Atyám is szeretni fogja, s lakást 

veszünk nála. Ha nem szerettek engem, nem tartjátok meg 

tanításomat.” S Jézus tovább viszi, a döntés lényegét is 

megfogalmazza: „Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is 

tettetek, velem tettétek.” Vagyis mindennapi apró 

választásainkban mutatkozik meg, kit ismerek, kit szeretek, ki 

mellett kötelezem el saját magamat, s valójában az is, hogy 

hogyan döntök. A döntés mindig a szív mélyén születik meg. De 

mindig a másik személye előtt; Isten előtt. Amikor döntésre 

szánjuk magunkat, amikor jó, megújult döntést akarunk hozni az 

Isten mellett, akkor azt hisszük, hogy ez a szívünk mélyén 

történik.  

A döntés lényegileg élet és halál között való döntés. A jövő és a 

semmi közötti döntést jelenti. Egyéni és közösségi életünkben 

egyaránt.  

Egyházunk arra hív, arra bátorít, s abban erősít meg bennünket: 

„Te, aki ismered Krisztust, te, aki megismerted az Ő szeretetét, te, 

aki megismerted az Ő parancsait, válaszd az életet!” 

Válasszuk napi döntéseinkben az életet, amely isteni, emberhez 

méltó, a lélekben megújító! Áldott nagyböjtöt kívánok 

mindenkinek!"                     Udvardy György veszprémi érsek  

     forrás¨Laudetur, internet 

Nagyböjt péntekjein 1715 órától keresztutat járunk, 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. 

Szeretettel kérem a Testvéreket, jelentkezzenek Passió éneklésére 

a kántor úrnál. Nem elfelejtve, ez egy szép szolgálat, mert aki 

énekel, az kétszeresen imádkozik. 

Március 20-tól április 3-ig az előző évhez hasonlóan tartós 

élelmiszereket gyűjtünk rászoruló embertársainknak. 

Adományaikat a Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. Ha 

ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a 

templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az 

irgalmas Jézus példáját követve. 

Március 21-én, hétfőn tartjuk a fiatal papok találkozóját 

plébániánkon a 1100 órakor kezdődő ünnepi szentmise 

keretében. Ez a nap lesz a lelkinapja katolikus iskolánknak. A 

katolikus iskolában a lelkinap végzésére -az iskola 

gyermekeihez- a siófoki Ferences Szegénygondozó Nővérek 

érkeznek. Imádkozzanak érettünk. Kérem, ahogy eddig is 

mindig tették, amennyiben lehetőségük van rá, süteményeket 

süssenek és hozzák el a plébániára, legkésőbb hétfőn 1000 

óráig. Hálás szívvel köszönöm. 

Előre hirdetem, hogy Lullán március 31-én, csütörtökön 1630-

tól gyóntatás, majd 17 órakor szentmise, majd Zalán 1745-től 

gyóntatás és szentmise lesz, húsvétra készülve. A többi faluban a 

szentmisék előtt lesz alkalom a szentgyónások elvégzésére. 

    Sifter Gergő h.esperes-plébános 
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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: 

Márc. 21., hétfő: 1100 és 1800 Tab - Márc. 23., szerda 800 Tab 

Március 25., péntek: 1715 Keresztút - 1800 Tab szentmise 

Március 27., vasárnap:  

800 Bábony – 930 Sérsekszőlős - Tab: 1100 és 1800 

Március 28., hétfő: 1800 Tab Március 30., szerda 800 Tab 

Március 31., csüt.: 1630 gyóntatás - 1700 szentmise Lulla –  

Zala: 1745 gyóntatás majd szentmise 

Április 1., péntek: 1715 Keresztút, gyóntatás - 1800 Tab 

Lelkigyakorlat - szentmise 

Április 3., 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 

A döntés: válaszd az életet! 

 

Hirdetés Lelkigyakorlat 2022 


