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

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

Május 29., kedd  800-Tab, 1800-Sérsekszőlős,Májusi litánia
Május 30., szerda 1745-Tab, Májusi litánia, 1800-Tab
Május 31., csütörtök 800-Tab, 1800- Zala, Májusi litánia
Június 1., Elsőpéntek 1800-Tab (+ Jézus Szíve litánia)
Június 2., szombat 800-Tab, 1800-Megyer 
június 3., vasárnap 800- Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Zala,  
   1700-Tab, Szentségimdás, 1800-Tab

június 10., vasárnap
ÚRnaPja: Krisztus szent teste és vére
ünnepi szentmise és körmenet - Tab, 930

A szentmise után minden Kedves Hívőt sok szeretettel várunk 
a Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola ebédlőjébe: 

gulyás-ebédre, pogácsára, és legfőképpen beszélgetésre!

Mise- és szertartásrend

Zsoltár: Áraszd ránk Lelkedet, Istenünk: * újítsd meg a föld színét.

I. évf. 13. szám. 2012. május 27.

Antal Elek Benedek, Fésüs Melinda, Fürj Krisz-
tina, Horváth Krisztián, Kordován Bernadett 
Eszter, Kovács Evelin, Nagy Angéla, Németh 
Szabina, Pataki Nikolett, Pintér Gabriella, Szántó 
Dominik, Szekeres Tamás, Takács Márton, Vad 
Kálmán, Weisz Viktor

Bérmálkozóink

Bihácsi Richárd, Bogdán Noémi, Csató Kristóf, 
Fésüs Melinda, Hadaró Dorina, Hadaró Klaudia, 
Hoppál Boglárka, Kadlicskó Balázs, Kalányos 
Gyula, Kiss Márk, Kovács Benedek, Kneisz Do-
rina, Kollár Lotti, Magyarica Gerda, Meiszter 
Máté, Németh Dávid, Reichert Dominika, Szabó 
Krisztina, Tóth Kevin

Elsőáldozóink

Lukács evangélista pünkösdi beszámolója nem jegyzőkönyvszerű elbe-
szélése egy történelmi eseménynek (ApCsel 2,1-13). Három réteget kell 
megkülönböztetni benne:

a) A pünkösdi esemény. Ez az Egyház „nyilvános” kezdete: Jézus tanítvá-
nyai ekkor léptek fel először nyilvánosan és hirdették mindenkinek, hogy 
a megfeszített Názáreti Jézus a Messiás (vö. ApCsel 2,36). Sokan csatlakoz-
tak az apostolokhoz, és velük együtt képezték az első jeruzsálemi egyház-
községet.

b) Az ősegyház Szent Lukács előtti hagyománya a pünkösdi eseményt 
összekapcsolja a Szentlélek kiáradásáról szóló jövendöléssel. A tanítvá-
nyok megismerték azt az erőt, amely „Isten nagy tetteinek hirdetésére” 
lefoglalta őket (2,11). Szemléltetésül szolgált a Szent Lukács előtti nyelvi 
és képi hagyomány, amivel a zsidóság hangsúlyozta a Tóra minden ember-
re kötelező erejét (Sinai hagyomány: mennydörgés, tüzes nyelvek, idegen 
nyelveken beszélés).

c) Szent Lukács pünkösdi beszámolója. Az apostolok igehirdetésével bi-
zonyítja a Szentlélek Jézus feltámadását (vö. ApCsel 5,30). A most megdi-
csőült Úr „hangja” és „szava” (ApCsel 2,6) az, amely minden embert meg-
térésre és hitre hív (a diaszpórából jelenlévő zsidók képviselnek minden 
embert).                   A keresztény szelemiség lexikona

Pünkösd
Minden szorgoskezű hívőnek, aki segített Pünkösdre 

szebbé tenni templmainkat, valamint fűnyírással, 
söpréssel plébániatempomunk kertjét, 

hálásan köszönöm szeretetteli szolgálatát! 
A Jóisten áldja meg érte életüket sokszorosan!

Szent Pál arról ír, hogy ahol „szóhoz engedik jutni” a Lelket, 
ott jelenléte gyümölcsöket terem az emberben: „A Lélek gyü-
mölcsei: a szeretet, öröm, béke, türelem, kedvesség, jóság, hűség, 
szelídség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság”. (Gal 5,22) - A 
Lélek gyümölcsei is két fokozatban jelentkezhetnek.

a) E gyümölcsök „érett” formában - azaz állandóan és töretle-
nül - a lelkileg érett emberek életében vannak jelen. Ez a szentek 
„illata”: Az életükből folytonosan sugárzó szeretet, öröm, béke, 
türelem, szelídség. (S a Szentlélek ezeket a gyümölcsöket akarja 
megteremni a mi életünkben is!)

b) A Szentlélek a gyümölcsöket is „előlegezi”. Az Istennel való 
első találkozás, a Krisztus-követés első lépései is új örömmel, bé-
kével, szeretettel töltenek el bennünket. De ennek az örömnek, 
békének még állandósulnia kell,

Gyakran előfordul, hogy az Istenben, a szeretetben való élet első 
öröme után egyszercsak elhomályosul körülöttünk minden, s 
újra nehezünkre esik tenni a jót. Ha azonban ezt a fájdalmat sze-
retettel, a szenvedő Jézussal egyesülten fogadjuk, akkor ebben új 
módon megtalálhatjuk Jézust és az örömöt. S ezen az úton járva 
egyre alkalmasabbá válunk, hogy a Szentlélek állandósítsa ben-
nünk ajándékait és gyümölcseit.                     Találkozás a Kereszténységgel

A Szentlélek gyümölcsei

Balás Béla megyéspüspök úr kézfeltétele és imádsága által 
2012. június 30-án a 1030-kor kezdődő szentmise keretében,

a kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyházban
á l d o z ó p a p p á  s z e n t e l i

H o r v á t h  A n d r á s  d i a k ó n u s t !
A szentelési szentmisére Tabról buszt szervezünk.

Részvételi szándékukat, kérjük június 17-ig jelezzék számunkra!


