
 

   V. évf. 18. szám                         2016. május 8.  

Tabi Öröm-Hírmondó 

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

Hivatali órák:   csütörtök.: 16
00

 - 17
30 

óráig 

                            szombat:     9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, Kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       8
00

 óra  

Csütörtök:       Tab     18
00 

óra     

Péntek:        Tab     18
00

 óra  

Szombat:             Tab       7
00

 óra  

Páratlan héten szombaton:      Megyer    18
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páros héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

Zala:                 9
30

 óra 

Páratlan héten vasárnap: Lulla                 8
00

 óra 

   Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap: Bábony     15
00

 óra  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

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

 

 

 

 

Mit tartalmaz ez az ünnep? 

1. Ünnepeink nem egy gondolatra, tanításra, hanem egy tényre, 

egy Krisztus-misztériumra alapozódnak. E napon tehát magának a 

mennybemenetelnek tényét ünnepeljük, imádjuk, érte adunk hálát. 

E szent titkot szemlélve azonban az Egyház tanításának fényében 

megvilágosodik előttünk a misztérium értelme is. 

2. Krisztus a mennybemenetelkor tette teljessé üdvözítő művét, 

lezárta földi küldetését. "Teljes lett minden műve már". Ezért a 

jeruzsálemi keresztények e napon kimentek Betlehembe, a 

születés helyére, s onnan bejöttek az Olajfák hegyére, a 

mennybemenetel színhelyére. Az összefoglalás napján tehát, az 

egész Krisztusi útért hálát adtak. 

3. A Mennybemenetel a húsvét folytatása, az Atya válasza 

Krisztus alázatos engedelmességére. Krisztus megdicsőülésének 

első állomása a feltámadás, második a mennybemenetel és a 

helyfoglalás Atyjának jobbján, a harmadik állomása pedig majd 

dicsőséges újraeljövetele lesz. 

4. "Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek". Krisztus nem úgy 

ment a mennybe, ahogyan onnét lejött. Lejött mint Isten, 

visszatért mint Istenember. Emberségünket is fölvitte magával, az 

"emberiség első zsengéjeként" lépett be a menny kapuján. 

5. Olyan főpapunk van, aki behatolt az egekbe, s mindörökre saját 

vére által lépett be ebbe a szentélybe. Most az Atya arca előtt áll, s 

ott közbenjár értünk. 

6. ”Ti meghaltatok, és életetek Krisztussal együtt el van rejtve 

Istenben, majd amikor Ő a ti életetekben megjelenik, akkor ti is 

vele együtt megjelentek a dicsőségben. Azért ami fenn van, azt 

keressétek, ott, ahol Krisztus ül az Atyának jobbján.” Tehát 

Krisztus a menybe ment, azért is, hogy mi, akiknek élete az 

övével egyesült, a mennyei dolgokban lakjunk, azt ízlelgessük, 

elsősorban azzal törődjünk. (Vö. Kol 3,1-4.) 

A mennybemenetel tehát: misztérium-tény, beteljesedés, 

megdicsőülés, helykészítés, közbenjárás, a szellemiekre való 

figyelmeztetés. Ennek örömében tartsuk meg e szép ünnepet. 

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

csütörtök, péntek, és vasárnap) előtt 17
30

 órától májusi litániát 

imádkozunk. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket! 

Hálásan köszönöm meg a hitoktatóknak és a felkészítő 

tanároknak, a szülőknek és minden segítőnknek, hogy az 

elsőáldozás lebonyolításában részt vettek. Köszönöm, hogy 

tudtak még több időt szakítani az idő és örökkévalóság Urának! Jó 

Isten áldása legyen a jutalmuk!  

Május 18-án, szerdán kezdődik a La Salette - Lourdes 

zarándoklatunk. Hajnali 2
00

 órakor indulunk a Galéria elől, és 

kérem, hogy mindenki legalább egy negyed órával előbb legyen 

ott. Hozzanak a buszra esetleg papucsot, párnát, hogy 

kényelmesebb legyen. Előre láthatóan jó idő lesz, de azért egy 

esernyő vagy esőkabát és egy könnyebb kabátocska is szükséges. 

A belépő jegyek árát mindenki a buszon fogja fizetni az 

idegenvezetőnek.  

Május 12-én, csütörtökön az esti szentmise utánra összehívom 

az egyházközségünk területéről azokat, akik a 

plébániatemplom búcsújának szervezésében és 

lebonyolításában szívesen kivennék részüket. Gondolok itt a 

falvak képviseletére, az ágakat szedőkre, a sátorállítókra, a 

sátordíszítőkre és mindazokra, akik vállalnának feladatot. A 

búcsú május 29-én, vasárnap a 10
00

 órakor kezdődő szentmise 

keretében lesz. 

A plébániatemplom búcsúján, elsőáldozó ruhában várom a 

gyerekeket, valamint hitoktatóimat 9
15

 órára, hogy a mise előtt 

tudjunk még próbálni! Kérem, hogy virágszirmokat kis 

kosárban hozzanak magukkal, amelyet majd az 

Oltáriszentség előtt hintenek! 

Május 15-e Pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradásának az 

ünnepe. Az ünnep mindkét napján vasárnapi miserendet 

tartunk. Szombaton 18
00

 órakor Megyeren, vasárnap 8
00

 

órakor Lullán, 9
30

 órakor Torvajon, 11
00

 és 18
00

 órai kezdettel 

Tabon, hétfőn 8
00

 órakor Sérsekszőlősön, 9
30

órakor Zalán, 11
00

 

és 18
00

 órakor Tabon kezdődnek a szentmisék. 

        Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

(1)Betelt a földnek óhaja,              (2)A szerteáradt bűnt s fejét 

fölkelt tündöklő napja már,            győzelmes harcba győzte le, 

biztos reménye, Krisztusa,            s dicsőült teste fényeit 

az élő Isten mennybe száll.            Atyjának most mutatja be. 

(3)Sugárzó felhőn égbe megy,       (4) Ujjongva örvend ég s a föld, 

hívő szívében gyújt reményt,         hogy ő, kit Szűznek méhe szült, 

feltárva mennynek ajtaját,             ostor, kereszt kit meggyötört, 

mit elzárt Ádám bűne rég.               ím Atyja jobbján trónra ült. 

(5)Mondjunk most hálás éneket,   (6) Egy szívvel örvendezzenek 

hogy üdvünkért így szenvedett,        az églakók, a földfiak, 

hogy testünk mennybe felviszi,        azok, hogy mennybe érkezett, 

s örök hazában ad helyet.                 ezek, hogy egyben itt maradt. 

(7)Jézus, dicsőült Istenünk, 

emeld hozzád a szíveket, 

s Atyáddal együtt küldd nékünk 

vigasztaló Szentlelkedet! Amen 

ZSOLOZSMA: Reggeli dicséret 

 

Urunk Mennybemenetelének ünnepe 


