
Szeretettel kérem a gyerekeket, akik a Szent Háromnapban 

ministrálni szeretnének, április 18-án, csütörtökön 1700 órára 

jöjjenek el a templomba ministráns próbára. 

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. 

Húsvéti virágokra szánt adományaikat köszönettel fogadjuk a 

sekrestyében, valamint a kihelyezett perselyben. 

       Sifter Gergő h.esperes-plébános 

A Szent Három nap liturgikus ünneplése a következő: 

Április 14-én, Nagycsütörtökön 1800 órakor kezdődik az Utolsó 

vacsora emlékmiséje, amely után oltárfosztás következik. 

Április 15., Nagypéntek, szigorú böjti nap, amely háromszori 

étkezést és egyszeri jóllakást jelent. Nagypénteken 1700 órától 

keresztutat végzünk, majd ezután 1800 órakor kezdődik az 

ünnepi liturgia. A Passiót énekli a kórus, majd egyetemes 

könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás, majd virrasztás. 

Kérem a Testvéreket, maradjunk egy kicsit csendben Jézusunk 

mellett! 

Április 16-án, Nagyszombaton 2000 órakor kezdődik Húsvét 

vigíliája: a Fény-, Ige-, Víz liturgiája, keresztségi fogadás, 

szentmise és a feltámadási körmenet. A körmenet útvonala a 

következőképpen alakul: A templom hátsó bejáratánál lemegyünk 

a főtér felé, majd az evangélikus templom előtt elhaladva a 

parkolón át az Ady Endre utcán keresztül érkezünk vissza a 

templomhoz. Kérem a Testvéreket, hogy erre az estére a viasz 

lecsöpögésétől védő, kis gallérral ellátott gyertyát vagy mécsest 

hozzanak magukkal! 

Kérem a Testvéreket, hogy – aki csak teheti – a SZENT 

HÁROMNAP mindegyikén vegyen részt. Így teljes 

Anyaszentegyházunk legnagyobb ünnepének, Krisztus Urunk 

feltámadásának megünneplése. 

        Sifter Gergő h.esperes-plébános 

                    Az Utolsó Vacsora Plébánia Tab 

                               Karitászcsoportja 

    »KARITÁSZ NAP« 

   című rendezvényére hívja az érdeklődőket 

2022.04.23-án (szombaton) 

a sérsekszőlősi parkba. 

Rendezvényünk akadályversennyel egybekötött túrával és 

vetélkedővel kezdődik 900 órakor 

SÉRSEKSZŐLŐS-ECSENY-LULLA-SÉRSEKSZŐLŐS 

útvonalon. 

Sérsekszőlősön ebéddel várjuk a résztvevőket! 

Délután pedig további játékos programok következnek. 

Nevezési díj: felnőtteknek 500 Ft/fő, gyerekeknek 300 Ft/fő, 

amelyet induláskor kell befizetni. 

Gyülekező: 8:00-8:45 között a sérsekszőlősi parkban! 

Jelentkezni 2022. április 19-ig lehet – 17 óra után – 

Zsupekné Szilágyi Ildikónál 

a 06-30/950-2060-as telefonszámon. 
MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A RENDEZŐSÉG! 

Jézus jeruzsálemi bevonulásának szereplői: a lelkes tanítványok 

serege, az út porába hulló pálmaágak, s az isteni teher alatt szelíden 

lépkedő "szamaracska". S még valami: a kövek. Ki ünnepel itt? A 

növények és állatok szokatlan hangsúllyal szerepelnek, főképp a 

példabeszédekben. De nem a hasonlat, és nem is holmi 

megszemélyesítés emeli különleges megvilágításba őket, hanem 

nyilván a Teremtő és teremtmény közötti viszony csodálatos 

komolysága. Amikor Jézus "dicsőségesen" bevonul Jeruzsálembe, 

erre a futó ünneplésre futotta a világ erejéből. Azután még az emlékét 

is elsodorja a pillanat, és belepi az út pora. Az igazi, a 

tulajdonképpeni "megdicsőülés" még hátra van. Erről az 

evangéliumnak talán legcsodálatosabban paradox mondatai 

következnek. "Eljött az óra, hogy az Emberfia megdicsőíttessék. 

Bizony, bizony mondom nektek, ha csak a gabonaszem a földbe nem 

esik és meg nem hal, maga marad..." "Most az én lelkem megrendült. 

És mit mondjak? Atyám, szabadíts meg engem ezen órától! De hisz 

azért jöttem ez órára, Atyám, dicsőítsd meg nevedet!" És mégis... 

Bármennyire kitérő, csalóka fény volt is Jézus számára a jeruzsálemi 

bevonulás, a mi ünneplésünk, mégis érez gondosságot, mellyel 

fogadta, sőt mintegy elébe ment a szegényes fogadtatásnak. Örök 

időre szóló okulásul szolgálhat számunkra: saját erőnkből csak ilyen 

szalmaláng lelkesedésre futhatja. S ha jól szemügyre vesszük a 

történetet, láthatjuk, hogy gyengéd gondoskodással még ezt is Jézus 

maga készítette elő - miérettünk, ahogy mondotta. A másik tanulság az 

isteni szerénység. Jézus példamutatása, hogy milyen szelíd alázattal 

kell fogadnunk az emberek ünneplését. Igaz, nem tér ki előle, mint 

ahogy semmi emberi elől nem tér ki -, hogy annál teljesebb tanítást 

hagyjon örökül számunkra. A jeruzsálemi bevonulás története 

hányszor játszódik le azóta is bennünk, egy-egy rövid felbuzdulás 

képében.  Hogy lehet találkozásunk vele? Hogy válhat tartóssá? Erre 

felel a következő szakasz. Vállalnunk kell önmagunk "elvesztését", 

ahogy Ő vállalta a földbe hullott gabonaszem sorsát. Akkor valóban 

egyek leszünk majd vele, s nem a futó, hanem az örök dicsőségben, a 

jeruzsálemi bevonulás után az örök Jeruzsálembe való bevonulás 

örömében. 
          forrás: internet 
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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem? 

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 11., hétfő: 1800 Tab – Április 13., szerda 800 Tab 

Április 14., csütörtök: 1800 Tab, Utolsó vacsora emlékmise 

Április 15., péntek: 1700 Keresztút - 1800 Tab, szentmise 

Április 16., szombat: 2000 Tab, Húsvét vigíliája 

Április 17., Húsvétvasárnap:  

700 Ételszentelés Tab - 800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800 – 

1300 Bábony 

Április 18., Húsvéthétfő: 

800 Torvaj – 930 Megyer – 1100 és 1800 Tab – 1300 Sérsekszőlős 

Április 20., szerda 800 Tab - Április 22., péntek: 1800 Tab 

Április 24., vasárnap:  

800 Bábony – 930 Sérsekszőlős - Tab: 1100 és 1800 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hirdetés 

Karitasz nap 

Virágvasárnap 


