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

Április 29., vasárnap 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj, 
   1600-Tab, Családos mise, 1800-Tab
Április 30., hétfő 1800-Tab
Május 1., kedd  800-Tab,1800-Sérsekszőlős,Májusi litánia
Május 2., szerda  1745-Tab, Májusi litánia, 1800-Tab
Május 3., csütörtök 800-Tab, 1800-Zala, Májusi litánia
Május 4., első péntek 1745-Tab, Májusi litánia, 1800-Tab
Május 5., szombat 800-Tab, 1800-Megyer (+májusi litánia)
Május 6., vasárnap 800-Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Zala,   
   1700-Tab, Szentségimádás, 1800-Tab
Május 7., hétfő  1745-Tab, Májusi litánia, 1800-Tab
Május 8., kedd  800-Tab,1800-Sérsekszőlős,Májusi litánia
Május 9., szerda  1745-Tab, Májusi litánia, 1800-Tab
Május 10., csütörtök 800-Tab, 1800-Torvaj, Májusi litánia
Május 11., péntek 1745-Tab, Májusi litánia, 1800-Tab
Május 12., szombat 800-Tab, 1800-Bábony (+májusi litánia)
Május 13., vasárnap 800-Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Torvaj,  
   1800-Tab

Mise- és szertartásrend

Zsoltár:  A kő, amelyet az építők félredobtak, * íme, az lett szegletkővé.

I. évf. 9. szám. 2012. április 29.

Húsvét negyedik vasárnapja Jó Pásztor vasárnapja és egyben a 
hivatások világnapja. A Szentatya hagyományosan üzenetet intéz a 
papokhoz, szerzetesekhez és minden hívőhöz ezen a napon. XVI. 
Benedek pápának a Hivatások XLIX. Világnapja alkalmából írt 
üzenetéből közlünk részleteket.

Minden tökéletes ajándék forrása Isten, a Szeretet (Deus Caritas 
est): „aki kitart a szeretetben, az az Istenben marad, s az Isten is benne 
marad” (1 Jn 4,16). [...] Az Atya „kiválasztott bennünket a világ terem-
tése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte” (Ef 1,4). Még 
azelőtt szeretett bennünket, hogy létrejöttünk volna! Kizárólag feltétel 
nélküli szeretetétől indíttatva, a „semmiből teremtett bennünket” (vö. 
2 Mak 7,28), hogy elvezessen a Vele való teljes közösségre. [...]

Olyan szeretet ez, amely feltétel nélküli és megelőz bennünket, támo-

Pápai üzenet a hivatások világnapjára 

gat bennünket és hív bennünket életünk útja során, és Isten teljes 
ingyenességében gyökerezik. Különösen a papi szolgálatra vonatkoz-
tatva elődöm, Boldog II. János Pál pápa kijelentette: „a szolgálat min-
den megnyilvánulása, ha arra irányul, hogy az Egyház iránti őszinte 
szolgálatot és szeretetet fejezze ki, egyidejűleg érleli a Jézusnak nyújtott 
szeretetet és szolgálatot is, mert Ő az Egyház Feje, Pásztora és Vőle-
génye”. Minden hivatás ugyanis Isten kezdeményezéséből fakad, Isten 
szeretetének ajándéka! Ő az, aki megteszi az „első lépést”, és nem azért 
teszi, mert különös jóságot tapasztal bennünk, hanem szeretetének je-
lenléte miatt, amely „a Szentlélekkel kiáradt szívünkbe” (Róm 5,5). [...]

Isten szeretete mindig megmarad, hűséges önmagához, ahhoz a 
szóhoz, „amelyet ezernyi nemzedékre adott” (Zsolt 105,8). Ezért 
kell újra hirdetni, főként az új nemzedékek számára, ennek az is-
teni szeretetnek a hívó szépségét, amely megelőz és elkísér ben-
nünket: ez a titokzatos mozgatórugó, motiváció, amely soha nem 
csökken, a legnehezebb körülmények között sem.

Kedves testvérek, erre a szeretetre kell megnyitnunk életünket. Jézus 
Krisztus az Atya szeretetének tökéletességére (vö. Mt 5,48) hív meg 
bennünket nap mint nap! A keresztény élet magas mércéje ugyanis 
abban áll, hogy úgy szeressünk, „mint” az Isten. Olyan szeretetről van 
szó, amely a hűséges és termékeny önátadásban nyilvánul meg. [...] 

Az önátadásnak ezen a talaján, az Isten szeretetére történő meg-
nyílásban és mint e szeretet gyümölcse jön létre és növekszik minden 
hivatás. Ebből a forrásból merítve az imádságban, az Ige állhatatos 
hallgatása és a szentségek, különösen az Eucharisztia gyakori vétele 
által lehetséges megélni a felebarát iránti szeretetet, ebből tanulhatjuk 
meg Krisztus Urunk arcának felismerését (vö. Mt 21,31-46). Ahhoz, 
hogy kifejezze az elválaszthatatlan kapcsolatot e „két szeretet” – az 
Isten iránti és a felebarátok iránti szeretet – között, amelyek egyazon 
isteni forrásból erednek és ugyanarra irányulnak. [...] 

Kedves püspök testvéreim, kedves papok, diakónusok, szerzetesek és 
szerzetesnők, hitoktatók, lelkipásztori kisegítők és mindazok, akik az új 
nemzedékek nevelésén fáradoztok, arra buzdítalak benneteket, hogy fi-
gyeljetek oda és vegyétek észre azokat, akiknél a plébániai közösségekben, 
az egyesületekben és a mozgalmakban a papi vagy speciális megszentelt 
élethivatás jelei érzékelhetőek. Fontos, hogy az Egyházban megteremtsük 
a kedvező körülményeket ahhoz, hogy számos „igen” születhessen, szá-
mos nagylelkű válasz Isten szeretetének hívó szavára.         Magyar Kurír

Jézusom, lelkek isteni Pásztora, ki apostolaidat meghívtad 
és a lelkek halászaivá tetted őket: vond magadhoz a buzgó és 
nemes ifjú lelkeket is, hogy tanítványaiddá és segítőiddé vál-
janak. Add, hogy érezzék a világ üdvözítése utáni szomjadat, 
amiért folyton megújítod papjaidnak keze által áldozatodat 
oltárainkon.

Add, hogy minél többen kövessék hívó szavadat, folytassák 
művedet a földön, építsék Titokzatos Testedet, az Egyházat. Add, 
hogy Egyházad a föld sója és a világ világossága legyen. Amen.

VI. Pál pápa imája a papi hivatásokért

Jómagam nem vagyok pap, és nem is vagyok méltó, hogy az legyek.
… Papok, vajon hogyan éltek, miután bemutattátok a szentmisét?
Nap mint nap kezetekben tartjátok az Isten Fiát, olyan kiváltságo-

tok van, amely Mihály arkangyalt sem illeti meg.
Szavatok erejével a kenyeret Krisztus Testévé változtatjátok.
Nagyok vagytok, mérhetetlen hatalmú teremtmények.
Papok, ez fenntartás nélkül arra kötelez benneteket, hogy szentek legyetek.
Ha szentek vagytok, mi megmenekülünk, ha ti nem vagytok szen-

tek, mi elveszünk. Papok, rátok az oltár előtt van szükség.
Műveket alkotni, termelni, újságokat kiadni, szorgoskodni, ide-

oda rohanni magunk is képesek vagyunk, ti azonban az imára össz-
pontosítsatok. Álljatok gyakran az oltár előtt, ne hagyjátok egyedül 
az Urat. Ima és a szentségház, és ima – erre van nagy szükség.

Az Úr egyedül van, elhagyottnak érzi magát.
A templomokat csak szentmisék bemutatására használják. Mi-

lyen szörnyűség!
Jézus azonban naponta 24 órán át ott van és hív minden lelket: 

„Maradj velem, szólj legalább egy szót, örvendeztess meg egy mo-
sollyal, gondolj arra, hogy szeretlek. Legalább ha elmész közelem-
ben, mondd: Szeretlek téged! Én pedig minden vigasszal és kegye-
lemmel elárasztalak téged.”                                                      Enrico Medi

Papok! Legyetek szentek!

Ha fényt akarsz vinni a világba, 
legyél villanyszerelő....

   V a g y. . .  PA P !


