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

Zsoltár: Magasztaljanak, Isten, a népek, * minden nemzet áldjon téged. 

Tab – hétfő, szerda, péntek:  18
00

   

Tab – kedd, csütörtök, szombat:  7
00 

Tab – vasárnap:   9
30

, 18
00

 

Bábony: máj. 11., szo.-18
00

,     máj. 25., szo.-18
00 

Megyer: máj. 19., vas.-14
00

,     jún. 8., szo.-18
00 

Lulla:  máj.   7., kedd - 18
00 

(Májusi ájtatosság, mise) 

              máj.  12., vas. -  8
00 

,   máj. 26., vas.-18
00

 

Sérsekszőlős: máj.  19., vas. -  8
00

,    jún.  9., vas. -  8
00 

  máj. 14., kedd. - 18
00

 (Májusi ájtatosság) 

Torvaj:  máj.    9.,  csüt.- 18
00 

 (Májusi ájtatosság) 

              máj.  12., vas.-11
00

,      máj.  26., vas.-11
00

 

Zala:  máj.  16., csüt.- 18
00 

 (Májusi ájtatosság) 

              máj.  19.,  vas. -11
00

    jún. 9., vas.-11
00 

Tab - Májusi ájtatosság: hétfő, szerda, péntek, vasárnap  1745 

Imacsoport: Tab – május. 17., szerda - 18
30
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Mise- és szertartásrend 

Milyen sajátságos is a mi lelkünk! Úgy van minden dologgal, 

mint egykor az első ember, aki midőn Isten parancsára nevet adott 

az állatoknak, nem talált közöttük magához hasonlót. Minden 

létezővel szemben az volt az érzése: ,,Én más vagyok, mint te!” 

Semmiféle tudományos elmélet sem nyomja el benne ezt a 

tudatot, és semmiféle alacsonysága sem oltja ki meggyőződését: 

,,Én más vagyok, mint bármi más a világon, mindentől különböző, 

egyedül Istennel rokon.” 

Másrészt viszont a lélek rokon minden mással is. Mindeniknél 

valahogyan otthon érzi magát. Minden mond neki valamit: 

minden alak, minden mozgás, minden magatartás. És a lélek 

szüntelenül arra törekszik, hogy bennük a maga belső világát 

fejezze ki, hogy azt saját életének jelképévé tegye. Bárhol is 

találkozik valami jellegzetes alakkal, úgy érzi, hogy az a saját 

mivoltából fejez ki valamit, hogy saját lényének egy vonására 

emlékeztet. 

Nem így van-e a dolog? Hiszen ez az alapja minden 

hasonlatnak! A lélek mivolta legmélyén idegenül áll mindennel 

szemben, azt mondja neki: ,,Nem vagyok ez!” És viszont 

mindennel csodálatosan rokonságban állva úgy érzi, hogy a 

dolgok és a történések saját mivoltának a képei. Íme egy ilyen 

jelkép, amely sok másnál szebb és kifejezőbb: a gyertya. Nem 

mondok vele neked semmi újat, bizonyára te magad is gyakran 

megérezted. Nézd csak, hogyan áll a gyertyatartón! Széles és 

nehéz a gyertyatartó talpa. Biztosan emelkedik ki ebből a törzse, a 

tetején pedig széles perem felett szorosan álló nyélből szökik a 

magasba a gyertya. Könnyed, vékony az alakja s mégis egyenes, 

ha mégoly magasra nyúlik is fel. Így áll a térben karcsún, 

érintetlen tisztaságban, de mégis meleg színével; határozott 

formája élesen kiemeli környezetéből. 

Tetején lobog a láng, és ebből alakítja át a gyertya a maga 

tiszta testét meleg, sugárzó fénnyé. 

Nem érzed-e, mikor előtte állsz, hogy valami egészen nemes 

érzés támad benned? Hiszen nézd csak, hogyan áll a maga helyén, 

szilárdan, a magasba törve, tisztán, előkelően. Érezd meg, hogy 

minden azt mondja benne: ,,Készen állok!” Semmi sem fut el 

belőle, semmi sem bújik ki, minden tiszta készenlét. 

És feltartóztathatatlanul felemészti magát hivatása 

teljesítésében, miközben fénnyé és hővé alakul át. 

Te erre esetleg azt mondod: ,,De hát mit tud minderről a 

gyertya? Hiszen nincs is lelke!” 

Akkor adj te neki lelket! 

Tedd meg saját lelked kifejezőjének! Amikor a gyertyára 

nézel, kelts fel magadban minden nemes tettrekészséget és 

mondd: ,,Itt vagyok, Uram!” Akkor majd úgy érzed, hogy a 

karcsú, tiszta gyertya a te lelkivilágodat fejezi ki. S légy rajta, 

hogy minden tettrekészséged igazi hűséggé erősödjön. Akkor 

majd megérzed: ,,Uram, a gyertya szimbólumában én állok 

előtted!” 

 Légy állhatatos. Ne kutass mindig a miért, a minek után. Az 

élet legmélyebb értelme az, hogy az ember feleméssze magát 

igazságban és szeretetben Istenért, miként a gyertya is fénybe és 

hőbe alakul át. 
            forrás: Romano Guardini: Örökmécs                                                                              

 

A gyertya 

Most segíts meg Mária 

  

Most segíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya! 

Keservét a búnak, bajnak eloszlatni van hatalmad. 

Hol már ember nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. 

Hő imáit gyermekidnek  nem, Te soha nem veted meg. 

Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. 

Most segíts meg Mária,  ó irgalmas Szűzanya! Ámen 

Május első  vasárnapja – Anyák napja 

   Dsida Jenő      Hálaadás   

 Köszönöm Istenem az édesanyámat!  

Amíg Ő véd engem, nem ér semmi bánat.  

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,  

Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell.  

Áldott teste, lelke csak érettem fárad,  

Köszönöm Istenem az édesanyámat! 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este  

imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.  

Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban  

itt e földön senki sem szerethet jobban! –  

Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,  

Istenem köszönöm az édesanyámat! 

 Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,  

Aki oltalmadat, vigaszodat várja.  

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,  

Hiszen szegényeknek nincsen édesanyájuk!  

Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,  

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!  

 Áldd meg édesanyám járását-kelését,  

Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!  

Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,  

Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!  

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat: 

Köszönöm, köszönöm az édesanyámat! 

  

 

Május a Szűzanya hónapja 


