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

Május 20., vasárnap 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Zala,   
   1745-Tab, Májusi litánia, 1800-Tab
Május 21., hétfő  1745-Tab, Májusi litánia, 1800-Tab
Május 22., kedd  800-Tab,1745-Lulla,Májusi litánia,1800-Lulla
Május 23., szerda 1745-Tab, Májusi litánia, 1800-Tab
Május 24., csütörtök 800-Tab, 1800-Torvaj, Májusi litánia
Május 25., péntek 1745-Tab, Májusi litánia, 1800-Tab
Május 26., szombat 800-Tab, 1800-Bábony (+májusi litánia)

MájUs 27., PünKösdVasáRnaP

800-Lulla, 930-Tab, Elsőáldozás, 
1100-Torvaj, 1400-Megyer

1745-Tab, Májusi litánia, 1800-Tab

MájUs 28., PünKösdhéTfő

800-Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Zala, 

1600-Tab, Bérmálás

Mise- és szertartásrend

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

I. évf. 12. szám. 2012. május 20.

„Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös,
hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked,
mi Urunk, szentséges Atyánk,
mindenható, örök Isten:
Mert Urunk Jézus, dicsőséges királyunk...
az angyalok csodálatára (a mai napon) 
fölment a mennybe...
Ő nem azért távozott, hogy magára 
hagyja az esendő embert,
sőt reménységgel tölt el minket, 
titokzatos testének tagjait,
hogy követhetjük a mennybe,
ahová mint az Egyház feje 
és az élet szerzője érkezett.
A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre,
a nagyvilág örvendezve ujjong,
a mennyei erők és a hatalmas angyalok,
dicsőséged himnuszát zengik,
és vég nélkül éneklik.”

Részlet a mennybemeneteli első prefációból

„A földön nincs más tested, csak a miénk,
nincs más lábad, csak a miénk,
nincs más kezed, csak a miénk.
A mi szemünk mutatja meg
a világnak a te irgalmasságodat,
a mi lábunk hordoz téged jót tenni,
ezentúl a mi kezünk által fogsz áldani.”

Avilai Szent Teréz gondolata
„Az Úr Jézus, miután ezeket mondta, fölvétetett a mennybe és 

leült az Isten jobbján” (Mk 16,19). Krisztus teste föltámadásának 
pillanatától megdicsőült, amint azt az új és természetfölötti tulaj-
donságai mutatják, melyekkel attól kezdve állandóan rendelkezik.
De negyven napon át, amikor tanítványaival bensőségesen együtt 
evett és ivott és az Országról tanította őket, dicsősége még a meg-
szokott emberség körvonalai alatt elfátyolozott marad. Jézus utolsó 
megjelenését az zárja le, hogy embersége visszavonhatatlanul belép 
az isteni dicsőségbe, melyet a felhő és az ég - ahol ettől kezdve Isten 
jobbján ül - jelez. Végül teljesen kivételes és egyedülálló módon 
Pálnak - „mint egy elvetéltnek’’ (1Kor 15,8) - egy utolsó jelenésben 
megmutatkozik, mellyel apostollá teszi őt.

A Föltámadott dicsőségének ez időben elfátyolozott jellege át-
ragyog Mária Magdolnához intézett titokzatos szavain: „Még 
nem (...) mentem föl az Atyához; de menj az én testvéreimhez, és 
mondd nekik: Fölmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én 
Istenemhez és a ti Istenetekhez’’ (Jn 20,17). Ez a föltámadott Krisz-
tus és az Atya jobbjára fölmagasztalt Krisztus dicsősége közötti kü-
lönbségre utal. A mennybemenetel egyszerre történeti és transz-
cendens eseménye az átmenetet jelenti az egyikből a másikba.

Ez az utolsó lépés szoros egységben marad az elsővel, azaz a 
mennyből való alászállással, ami a megtestesülésben valósult meg. 
Csak az „térhet vissza az Atyához’’, aki az „Atyától jött ki’’: Krisz-
tus. „Senki sem ment föl az égbe, csak aki alászállott az égből, az 
Emberfia’’ (Jn 3,13). Az emberség saját természetes erőire hagyva 
nem képes bemenni az „atyai házba’’, Isten életébe és boldogságá-
ba. Egyedül Krisztus nyithatta meg az embernek az utat: „hogy 
nekünk, az ő tagjainak megadja a reményt, hogy mi is eljuthatunk 
oda, ahová ő elsőként előrement’’.

„Én pedig, majd ha magasba emelnek a földről, mindeneket ma-
gamhoz fogok vonzani’’ (Jn 12,32). A kereszten való fölmagasztalás 
a mennybemenetel fölmagasztalását jelzi és jövendöli. Az ennek 
a kezdete. Jézus Krisztus, az új és örök szövetség egyetlen Papja 
„nem emberi kézzel épített szentélybe lépett be (...), hanem magá-
ba a mennybe, hogy most Isten színe előtt közbenjárjon értünk’’ 
(Zsid 9,24). Krisztus a mennyben szüntelenül gyakorolja a maga 
papságát: „hiszen örökké él, hogy közbenjárjon’’ azokért, „akik ál-
tala járulnak Istenhez’’ (Zsid 7,25). Mint „az eljövendő javak fő-
papja’’ (Zsid 9,11), középpontja és főcelebránsa annak a liturgiá-
nak, amely az Atyát az égben dicsőíti.

Ettől kezdve Krisztus az Atya jobbján ül: „Az Atya jobbján ki-
fejezéssel azt az isteni tiszteletet és dicsőséget jelezzük, amelyben 
Isten Fia mint az Atyával egylényegű Isten az idő kezdete előtt volt, 
és ahol az idők végén, megtestesülvén, testi módon is helyet foglal, 
mert teste ugyanabba a dicsőségbe került.’’

Az Atya jobbjára ülés a Messiás országának kezdetét jelenti, Dá-
niel próféta az Emberfiára vonatkozó látomásának beteljesedését: 
„és hatalom, tisztelet és ország adatott neki; és minden nép, törzs 
és nyelv neki szolgált: hatalma örök hatalom, mely nem vétetik el, 
és országa nem fog megsemmisülni.’’ (Dán 7,14) Ettől az időpont-
tól kezdve az apostolok tanúi lettek annak az „országnak, melynek 
nem lesz vége’’. 
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