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

Tab – hétfő, szerda, péntek:  18
00

   

Tab – kedd, csütörtök, szombat:  7
00 

Tab – vasárnap:   9
30

, 18
00

 

Bábony: máj. 25., szo.-18
00

,     jún. 15., szo.-18
00 

Megyer: máj. 19., vas.-14
00

,     jún. 8., szo.-18
00 

Lulla:  máj.  21., kedd - 18
00 

(Májusi ájtatosság, mise) 

              máj.  20., hétfő -  8
00 

,  máj. 26., vas.-18
00

 

Sérsekszőlős: máj.  19., vas. -  8
00

,    jún.  9., vas. -  8
00 

  máj. 14., kedd. - 18
00

 (Májusi ájtatosság) 

Torvaj:  máj.  23.,  csüt.- 18
00 

 (Májusi ájtatosság) 

              máj.  20., hétfő -11
00

,    máj.  26., vas.-11
00

 

Zala:  máj.  16., csüt.- 18
00 

 (Májusi ájtatosság) 

              máj.  19.,  vas. -11
00

    jún. 9., vas.-11
00 

Tab - Májusi ájtatosság: hétfő, szerda, péntek, vasárnap  1745 

Imacsoport: Tab – május. 15., szerda - 18
30
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Mise- és szertartásrend 

- Szent Ágoston beszédeiből - 
 A mi Urunk, Jézus Krisztus a mai napon felment a mennybe, 

szálljon fel vele a mi szívünk is. 

Halljuk, mit mond az Apostol: Ha Krisztussal feltámadtatok, 

keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami 

ott fönt van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. (Kol 3, 1-2) 

Amint ugyanis ő felment a mennybe, és mégsem távozott el 

tőlünk, úgy mi is már ott vagyunk vele, jóllehet testünkben még 

nem ment végbe az, amire ígéretet kaptunk. 

Ő már felmagasztalódott az egek fölött, de mégis elszenvedi azt, 

ami nyomorúságot csak érzünk mi, itt a földön élő tagjai. Ennek 

bizonyságát nyújtotta, amikor a mennyből megszólalt: Saul, Saul, 

miért üldözöl engem? (ApCsel 9,4) Máskor meg azt mondta: Éhes 

voltam, és adtatok ennem (Mt 25,35). 

Miért ne fáradoznánk mi is úgy itt a földön, hogy a hit, a 

remény és a szeretet által, amely minket hozzá köt, már vele ott 

nyugodhassunk a mennyben? Ő, amikor ott van, velünk is itt van. 

És mi, amikor itt vagyunk, vele is ott vagyunk. Ő itt van 

istenségével, hatalmával és szeretetével; mi pedig ott vagyunk, 

jóllehet istenségével nem rendelkezünk, mint ő, de az iránta való 

szeretetünkkel mégis ott lehetünk. 

Ő a mennyet el nem hagyta, amikor onnét leszállt hozzánk, de 

tőlünk sem távozott el, midőn ismét visszament a mennybe. Mert 

ő ott volt akkor is, amikor itt tartózkodott, amint ő maga is állítja 

szavaiban: Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a 

mennyből: az Emberfia, aki a mennybe van (Jn 3,13). 

A vele való egység miatt mondta ezt, mivel ő a mi Fejünk, és 

mi az ő teste vagyunk. Ez tehát nem más, mint ő, mert mi is ő 

vagyunk, amint ő ember Fia lett miattunk, mi pedig az isten fiai 

lettünk őmiatta. 

Hiszen így mondja az Apostol: Ahogyan a test ugyan egy, de 

sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így 

Krisztus is (Kor 12,12). 

Nem azt mondja: így Krisztus, hanem azt, hogy: így Krisztus 

is. Krisztus tehát sok tag, de csak egy test. 

Leszállt a mennyből irgalma miatt, és nemcsak ő maga szállt 

fel a mennybe, hanem benne és vele mi is a kegyelem által. Így 

nemcsak Krisztus szállt le, és nemcsak Krisztus szállt fel; éspedig 

nem azért, hogy a Fej méltósága elhomályosuljon a testben, 

hanem azért, hogy a test elválaszthatatlan legyen a Fejtől. 
forrás: internet 

  

Urunk mennybemenetele 

 

Május napjaiban katolikus templomainkban felhangzanak a 

rózsafüzér imádság és a lorettoi litánia Szűz Máriát megszólító és 

dicsőítő szép szavai – Égi Édesanyánkhoz imádkozunk, hogy 

anyai szeretetével vezessen minket Szent Fiához, Krisztushoz. 

Boldog vagy, Mária, mert hitted, hogy beteljesedik benned 

mindaz, amit az Úr mondott neked. (Magnifikát-antifóna) 

Anyai szeretetével gondoskodik Fiának testvéreiről, akik még 

zarándokúton vannak, sok veszedelemben és bajban, amíg el nem 

érkeznek a boldog hazába. Ezért nevezik a Boldogságos Szüzet az 

Egyházban Szószólónak, Segítőnek, Oltalmazónak, Közvetítőnek.  

Mária tehát, aki Krisztus anyja, egyben a mi bölcsességünk 

anyja, megigazolásunk anyja, megszentelődésünk anyja, 

megváltásunk anyja is.  

Add meg, kérünk, mindenható Istenünk, hogy mi, a te híveid, 

akik a Boldogságos Szűz Mária oltalmában örvendezve bízunk, 

anyai közbenjárására minden rossztól megszabaduljunk itt a 

földön, és az örök élet örömére eljussunk a mennybe. Amen. 

 

 

ZSOLOZSMA: Reggeli dicséret 

Betelt a földnek óhaja,                   Ujjongva örvend ég s a föld 

fölkelt tündöklő napja már,            hogy, ő kit Szűznek méhe szült, 

biztos reménye, Krisztusa,             ostor, kereszt kit meggyötört, 

az élő Isten mennybe száll.             ím Atyja jobbján trónra ült. 

 

 A szerteáradt bűnt s fejét              Mondjunk most hálás éneket, 

győzelmes harcba győzte le,          hogy üdvünkért így szenvedett, 

s dicsőült teste fényeit                    hogy testünk mennybe felviszi, 

Atyjának most mutatja be.              s örök hazában ad helyet. 

 

 Sugárzó felhőn égbe megy,           Egy szívvel örvendezzenek 

hívő szívében gyújt reményt,          az églakók, a földfiak, 

feltárva mennynek ajtaját,               azok, hogy mennybe érkezett, 

mit elzárt Ádám bűne rég.               ezek, hogy egyben itt maradt. 

  

Jézus, dicsőült Istenünk, 

emeld hozzád a szíveket, 

s Atyáddal együtt küldd nékünk 

vigasztaló Szentlelkedet! Amen 

Május a Szűzanya hónapja 

Kedves Testvérek! Jövő vasárnap, pünkösdvasárnap fognak 

plébániánk 3. osztályos hittanosai először szentáldozáshoz járulni. 

Kérem a kedves testvéreket, hogy foglaljuk őket imáinkba, 

hiszen olyan törékeny még az ő lelkük. Habár megvallják majd 

hitüket, de ahogy az Szentírás tanítja, mi mindannyian azt törékeny 

cserépedényben őrizzük. Szükségük van példaadásunkra és 

segítségünkre, mind emberileg, mind lelkileg. 

Számukra ez az első alkalom lesz. Mi, akik rendszeresen 

vesszük magunkhoz az Úr Testét és Vérét, tudjuk, hogy ez a 

táplálék milyen fontos lelki fejlődésünk szempontjából. 

Imádkozzunk értük, hogy egyre jobban vágyakozzanak e a 

Szentség után. 

Elsőáldozás 

Imádság mennybemenetel ünnepén 

 


