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

2012. június 19-től
 a hétköznapi reggeli szentmisék 

7 órakor kezdődnek!

Július 1., vasárnap 800- Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,   
   1700-Tab, Szentségimádás, 1800-Tab 
Július 2., hétfő  1800 - Tab - Sarlós Boldogasszony
Július 3., kedd  700 - Tab
Július 4., szerda  1800 - Tab
Július 5., csütörtök 700 - Tab
Július 6., péntek  1800 - Tab
Július 7., szombat 700 - Tab

Július 8., vasárnap, 930

Horváth András atya újmiséje 
a tabi plébániatemplomban.
A szentmise végén újmisés áldásban 

részesülhetnek a kedves hívek!

Mise- és szertartásrend

Zsoltár: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem.

I. évf. 18. szám 2012. július 1.

Sarlós Boldogasszony különleges helyet foglal el a Mária-ün-
nepek sorában. A megnevezés népi eredetű, az ősi magyar név-
adó hagyományhoz kapcsolódik. Sarlós Boldogasszony napja a 
búza beérésének, az aratásnak az ünnepe, amelynek patrónája: 
a Szűzanya.

A népi gondolkodás összekötötte a szakrális ünnepet a mezei 
munkáéval, és a Szűzanya áldását kérték a termésre, az aratók 
munkájára. Az ünnep »sarlós« jelzőjét az aratás egyik eszközé-
ről kapta. Valójában a régi sarlós aratást idézi, amely alapvetően 
női munkának számított. Valaha az ember házi eszközei közül 
a sarló az aratás kultikus eszköze volt.” Emlékezetes Illyés Gyula 
tanulmánya még a hetvenes évek elejéről, amelyben arról pa-
naszkodik, hogy az emberi munkaeszközök elvesztik bizonyos 
szakrális értéküket, a nagyüzem, a terjedő technikai forradalom 
mindent homogenizál. Természetesen nem arról van szó, hogy 
ne lépjünk tovább, de a fejlődés egyúttal nem jelenthet metafi-
zikai elsilányulást, legalábbis nem annyira, mint napjainkban.

Így elmondhatjuk: ha Sarlós Boldogasszony sajátságos jelzőjé-
vel századokig ünnepre hívást jelentett, s a legszentebb munka 
megkezdését, ennek mára is megmarad az üzenete, és jóllehet,  
gépek vágják a gabonát, s „kötik” a szalmát tömbökbe, azért 
még tudjuk, mennyit ér az aggódás aszálytalan hetekben, és az 
imádság, mely a termésért az aratás Urához emelkedik. (...)

A gabona, a kenyér lelkiségtörténetéhez is tartozó július má-
sodika ugyanakkor szövetségben van július huszonhatodikával, 
Szent Anna kultusz-napjával. Mindkettő a humanitas Christi 
(Krisztus embersége) eszmevilágából ered: fölidézi az Üdvözí-
tőt, aki a testvérünk, ugyanakkor égi királyunk. S a kettő nem 
mond ellent egymásnak. Atyafisága révén Mária - már a lovagi 
korban, a gótikus jámborságban - édesanyánk, s ennek tudata 
máig sem halványult a keresztény emlékezetben.

Gyakorta idézett himnusz - Babits is bensőségesen emle-
geti Amor sanctus című tanulmányában - Mária éneke, a 
Magnificat, amely jeles zeneszerzők, művészek ihletője mind-
máig. Az 1978-ban meghalt Dienes Valéria, e vándor sorsú 
megtérő verse Mária és Erzsébet találkozásának napjára szin-
te már népénekünkké vált. A versíró naplósorait olvasva válik 
érthetővé himnuszának áradó, alázatos hangja. Halála előtt hat 
évvel a polihisztor hitvalló Valéria a megváltás szent örömével 
teljesen azonosulva maga is lelkendezve énekli: Ami velem tör-
tént, nem volt soha még, boldognak mond engem minden nem-
zedék, nagyot művelt rajtam hatalmas keze, jóságában százszor 
szent az ő neve. 

A következő sorokat is ő írta legmélyebb értésével a titokzatos 
„vállalkozásnak”, amely a Szent Szűz életét egészen kitöltötte: 
Szállj le önmagadba! Szállj le eszmélésed gondolati hordalékai, 
fogalmaid épületei alá, aztán emelkedj csodavárad fölé, szálldo-
gálj vágyaid fényfelhőiben, kémleld ki kisvilágod minden erőte-
rét, aztán tárd ki karjaidat, hunyd le a szemed, és találkozol vele, 
Aki teremtett téged.

vö. Tóth Sándor, http://magazin.ujember.katolikus.hu

Sarlós Boldogasszony ünnepéhez

Magasztalja lelkem az én Uramat,
örvendezve élek szárnyai alatt,

szolgálója lettem, lepillantott rám,
alázattal zengi dicséretét szám.

Ami velem történt, nem volt soha még,
boldognak mond engem minden nemzedék,

nagyot művelt rajtam hatalmas keze,
jóságában százszor szent az Ő neve.

Irgalma leárad, népünkre borul,
félelmünkre válasz, és szívünkre hull,
mindenható karja, csak egyet suhint,
s a kevélykedőket széjjelszórja mind.

Letöri a gőgöst képzelt magasán,
alázatos hívét áldja trónusán,

éhezőknek étket tele kézzel ád,
de a gazdagoktól zárja kapuját.

Igazak dolgára örök gondja van,
szívén hordja népét nagy irgalmasan,

atyáinkhoz szólott évezreken át,
benne bízó népe ismerte szavát.

Dicsőség az Úrnak, áldjuk az Atyát,
Fiút és a Lelket századokon át!

tudom, hogy mit adtál: töviskoronát,
áldott légy ma érte, s minden koron át!

Amen.

Horváth András újmisés atyát Balás Béla megyésfőpásztor 
2012. augusztus 1-i hatállyal

 a Kaposvári Székesegyházba küldte kápláni szolgálatra.

Dienes Valéria: Magnificat


