
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. 

2022. március 12-én Karitász csoportunk 5 tagjának 

együttműködő szervezésével a második, ifjúságot célzó 

gyalogtúránkat tettük meg. Most a plébánia kisbuszának 

segítségével Bábonymegyerig utaztunk, hogy ott megtekintsük az 

öt templom szépségeit. 23 fős csapatunkat 15 diák és 8 felnőtt 

alkotta. Pollák Zsuzsanna vezetésével először a bábonyi falurész 

kincseit fedeztük fel. Megtekintettük Rudnay Gyula festőművész 

lakóházát, kinek keze nyomát, művészi tervező munkájának 

számos emlékét őrzi a település. A Rudnay tervezte vártornyot és 

országzászlót formázó világháborús emlékművön feltűntek 

többeknek a női nevek. Az evangélikus templom gondnokától 

megtudhattuk, hogy a holokauszt áldozatai lehetnek ők. Érdekes 

volt a templom dermesztő hűvösében megtapasztalni az oltárkép 

karácsonyi motívumainak meleg égtájnak megfelelő ábrázolásán 

(Háromkirályok látogatása) az ellentétet. Az evangélikus 

templomtól felsétáltunk a temető irányába s közben igen szép 

tornácos lakóházat figyelhettünk meg kissé elhanyagolt 

állapotban. A temetőn kívül találtuk meg a Patkó Pistának emléket 

állító, néhány éve felújított kopjafát. Később Knopf Antal 

polgármester úrtól megtudtuk, hogy 1848-as honvédet 

tisztelhetünk a somogyi betyár személyében. A Dózsa György 

utcán visszaballagva megcsodálhattuk az utcafrontnál jóval 

beljebb elhelyezett református templomot. Mennyezetének 

fatábláit növényi ornametikával díszítették tojás felhasználásával 

Rudnay tervei alapján. Az épület hosszabb ideig lomtárként 

funkcionált, mára azonban nagyon szépen felújították a hívek és 

az egyház önerős támogatásából. A templomkertben került 

elhelyezésre egy emlékmű a neves festő tiszteletére, 

rézplakettjének felhasználásával. A friss levegő és a séta 

meghozta a gyermekek étvágyát s a polgármesteri hivatal előtti 

padokon a batyuinkból megtízóraiztunk. Következő állomásunk a 

Szent Erzsébet tiszteletére emelt katolikus kápolna volt. 

Megtudhattuk kik voltak a békepapok s felidéződtek a régi 

pásztorjátékok emlékei. Utunk során mindenhol nagyon kedvesen 

fogadtak bennünket, köszönjük, hogy szántak ránk idejükből a 

gondnokok. Csirke Erika hitoktató állította össze azt a kis 

szöveget, melyet tanulmányozhattunk a további úton a megyeri 

Kisboldogasszony templomig, hogy felkészülhessünk a napot 

lezáró kvízre. A templomot 1940-1943 között építették fel, s 

oltárképén Jézus életének szinte minden jelentős eseményét 

megörökítették. Az oltárlépcső elé kikészített Szent József 

szobornál megismerhettük Jézus nevelőapjának történetét. A 

szemünket itt is az ég felé kellett emeljük, mert a mennyezeti 

kazettákban a szentségek, Jézus, Mária és az evangélisták 

szimbólumait tanulmányozhattuk, mint egy katekumen 

tankönyvet. Az új Trianon-emlékmű térségében fogadott 

bennünket kedves szavakkal és édességgel, üdítővel a falu 

Húsvéti virágokra szánt adományaikat szívesen fogadjuk a 

kihelyezett perselyben az újságos polcnál illetve a sekrestyében. 

A Jó Isten fizessen vissza mindenkinek érte százszorosan. 

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.                 Sifter Gergő h.esperes-plébános 

polgármestere. Dióhéjban összefoglalta a falu történetének 

legfontosabb eseményeit így segítve a felkészülést a kvízre. Hálás 

szívvel köszönjük idejét és a szíves vendéglátást.  

Utolsó állomásunk a hazánk egyetlen magánkézben lévő 

református temploma volt. Monumentális fafaragvány örökíti meg 

a szószék melletti falon a trianoni békeszerződés szomorú 

emlékét. Különleges az Úr asztala és a szószék kidolgozása, mely 

egy hintókészítő népi iparművész kezének munkáját dicséri. 

Meglepő volt, hogy a szószék háttere nem fal, hanem egy fényt 

árasztó ablak. A karzatról is körülnézhettek a gyerekek s 

izgatottan várták a közös játékot és feladatokat. Három csapat 

hibátlanra készítette el a kérdésekre a válaszokat. Jó volt hallani 

az egész nap folyamán a kedves beszélgetéseket, látni a fiatalok 

örömét, hogy jó úgy is együtt lenni, ha nem a kényszer (iskola), 

hanem a szabad választás hoz össze bennünket. 

Jó látni, hogy egy ilyen kis faluban mennyi érték van, s nemcsak 

az épületekben, hanem az emberi lelkekben is, akik nagyon is 

sokat tesznek a közösség fenntartásáért. Köszönjük, hogy példát 

mutatnak ifjúságunknak.  

Jóságos Szent József! 

Esdj ki mindnyájunknak hűséget, világos és tiszta lelkiismeretet, 

természetes alázatosságot, nagy szeretetet Isten és minden 

felebarátunk iránt. Védelmezz bennünket, hordozd testi-lelki 

ügyeinket, ajánlj mindnyájunkat Jézus és Mária Szívének. Ámen. 

          Tenyei-Tóth Angéla karitász önkéntes 
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Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

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 

Április 4., hétfő: 1800 Tab – Április 6., szerda 800 Tab 

Április 8., péntek: 1715 Keresztút - 1800 Tab szentmise 

Április 10., vasárnap:  

800 Torvaj – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800 
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