
 

IV. évf. 20. szám                      2015. május 17. 

Tabi Öröm-Hírmondó 

A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06- 84/ 321- 808 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 

Hivatali órák:  csütörtök: 16
00

 - 17
30

 óráig. 

                          szombat:    9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Keresztelés:     szombat:  10 óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       8
00

 óra 

Csütörtök, péntek:   Tab     18
00 

óra 

Szombat:             Tab       7
00

 óra 

Páros héten szombaton:      Megyer         18
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páratlan héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

 Zala:                 9
30

 óra 

Páros héten vasárnap:       Lulla                 8
00

 óra 

    Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap:  Bábony    15
00

 óra  

Kórházban lévő beteghez lelkipásztor az alábbi számokon hívható:        

06- 84- 310- 484 (Siófok)    06- 82- 512- 394 (Kaposvár) 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab 

8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808 

www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Zsoltár: Ujjongás közt ment föl Isten * az Úr égbe emelkedett harsonaszóval. 

Jézus Krisztus megdicsőülésének utolsó földi állomása, amikor 

negyven nappal föltámadása után az Olajfák hegyéről tanítványai 

szeme láttára a maga isteni erejével fölment az Atyához a 

mennybe. Ünnepe a magyar nyelvben: Áldozócsütörtök. 

„Az egybegyűltek megkérdezték Tőle: "Uram, talán most állítod 

helyre Izrael országát?" Ő azonban azt mondta nekik: "Nem a ti 

dolgotok, hogy ismerjétek az időket és a korszakokat, amelyeket 

az Atya saját tetszése szerint határozott meg. A Szentlélek 

eljövetele pedig erővel tölt majd el benneteket, hogy tanúságot 

tegyetek rólam Jeruzsálemben és egész Júdeában, Szamariában, 

egészen a föld határáig." Miután ezeket mondta, a szemük láttára 

felemelkedett, és felhő takarta el a szemük elől. S miközben 

nézték őt, amint az égbe ment, íme, két férfi állt meg mellettük 

fehér ruhában. Így szóltak: "Galileai férfiak, miért álltok és néztek 

az égre? Ez a Jézus, aki felvétetett mellőletek, úgy jön el ismét, 

ahogy az égbe felmenni láttátok." (ApCsel 1,6-11) 

Krisztus mennybemenetele nem azt jelenti, hogy "innen oda 

ment", hanem annak a kifejeződése, annak megértetése a 

tanítványokkal, hogy Jézus ettől kezdve máshogy van jelen a 

tanítványok életében, máshogy lesz együtt Egyházával: „íme, én 

veletek vagyok minden nap a világ végéig!”(Mt 28,20). 

A következő 10 nap a Jézus által megígért Szentlélek várása, Aki 

a bennünk lévő holt tudást, hitet elevenné és éltetővé teszi. Jézus 

mennybemenetele megerősíti az ember reményét, hogy testi 

létezésünk nem veszik el, nem fölösleges mind az, amit 

testünkben, testünk által cselekszünk, hanem az "megüdvözül", 

hiszen Jézus testestül-lelkestül megy föl a mennybe, teste 

fölvétetik a Szentháromság boldogító közösségébe, ami a mi 

reményünk és célunk is. 

A mennybemenetel a Szentlélek elküldésének és Jézus második 

eljövetelének alapja. Az apostolok azzal váltak igazán a 

föltámadás tanúivá, hogy a mennybemenetelnek is tanúi voltak. 

Már Jézus föltámadása átmenet volt a megdicsőült életbe, 

Urunk mennybemenetele 

 

 

Május a Szűzanya hónapja, az esti szentmisék (hétfő, kedd, 

csütörtök, péntek, és vasárnap) előtt 17
30

 órától májusi litániát 

imádkozunk, amelyre szeretettel hívom és várom a Testvéreket! 

Június 27-én, szombaton a 10
00

 órás szentmise keretében a 

Szent László történelmi emlékhelyen, Somogyváron, Balás Béla 

megyéspüspök áldozópappá szenteli a közösségünkhöz tartozó 

Németh Zsolt kispapunkat, amely ünnepünkre autóbuszt 

indítunk. JELENTKEZNI A SEKRESTYÉBEN LEHET! 

Nagyon örülnék, ha szép számmal képviselnénk az 

Egyházközséget.  

Május 24-én Pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradásának az 

ünnepe lesz. Az ünnep mindkét napján vasárnapi miserendet 

tartunk. 

        Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Péntek (május 22.):  Szent Rita szerzetes 

     emléknapja 

 

 

Ünnepek, emléknapok 

 

hazatérés az Atyához, de a mennybemenetelben vált véglegessé. 

A János evangéliumban Jézus búcsúbeszédében hivatkozik az 

Atyához való hazatérésre (vö. 16,5-15), ami a mennyből 

alászállásnak az ellentéte (vö. 3,13). Amint a kereszthalálban csak 

a hívők, a megjelenésekben csak a kiválasztott tanúk látták meg 

Krisztus fölmagasztalását (ApCsel 10,41), második eljövetelekor 

azonban mindenki meggyőződik róla. A mennybemenetel 

ószövetségi előképe a trónfoglalás, a beöltözés a dicsőségbe, az új 

név kinyilvánítása (vö. Fil 2,9). 

A mennybemenetel jelzi, hogy Jézus győzedelmeskedett a démoni 

erők fölött (vö. Kol 1,16; Ef 1,21; 4,8), betölti a mindenséget mint 

az Egyháznak és a teremtésnek a feje. Van megváltástani jelentése 

is, hiszen Jézus csak a mennyből áraszthatta ki a Szentlelket, s az 

Egyház csak így indulhatott el történelmi útjára. Igazolta előttünk 

is, hogy a földi élet a mennyei dicsőségbe vezet. A Zsidókhoz írt 

levél (7,26 és 9,23) arról beszél, hogy a mennyei szentélybe lépett 

be mint örök főpap, és ott közbenjár értünk. 

A mennybemenetel az apostoli Egyház hitvallásában elsősorban 

Jézus föltámadásának minden megjelenésben megnyilvánuló 

szempontját emeli ki: azt, hogy ő már a mennyei dicsőséghez 

tartozik. Az Isten jobbján ülés sem a világtól való távollétét jelzi, 

hanem azt, hogy tevékenyen részt vesz az Atyának a világ fölötti 

uralmában. Ugyanakkor ez a megdicsőült Krisztus nem más, mint 

az, akit keresztre feszítettek, de emberségét már áthatja a Fiú 

dicsősége, és az emberek számára is megszerezte a mennyek 

országát. Nem úgy nyitotta meg azt, mintha már előbb létezett 

volna, hanem úgy, hogy az üdvösség őbenne alakult ki, és az 

emberek az ő fiúi dicsőségében részesednek. A mennybejutás azt 

jelenti, hogy Krisztus tagjaiként elnyerjük az örök életet, ami 

elsősorban neki jár ki fiúsága és érdemei alapján. 

    forrás: internet 


