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

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

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: jún.    8., vas.-14
00

,     jún. 22., szo.-18
00 

Lulla:  máj. 21., kedd - 18
00 

(Májusi ájtatosság, mise) 

              máj. 20., hétfő -  8
00

,  máj. 26., vas.-18
00

 

Sérsekszőlős: jún.    9., vas. -  8
00

,     jún.  23., vas. -  8
00 

  máj. 28., 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) 

              jún.    9.,  vas. -11
00

     jún. 23., vas.-11
00 

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

Imacsoport: Tab – június 5., szerda - 18
30
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Mise- és szertartásrend 

Jézus föltámadása és mennybemenetele után sem hagyott 

minket árván, hanem elküldte a Szentlelket. 

A Szentlélek az Atya és a Fiú egymás iránti szeretetének 

személye. Általa leszünk Isten gyermekeivé s a mennyország 

örököseivé. 

“A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten 

gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: 

Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei." 

Szent Pál azt is mondja a Szentlélekről: 

 “ Az Úr ugyanis Lélek: ahol az Úr Lelke, ott a szabadság. Mi 

pedig mindannyian, akik fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr 

dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk 

át, az Úr Lelke által (2Kor 3,17). A Szentlélek munkálja tehát 

bennünk a Krisztushoz való hasonlóságot, vagyis a szentséget és a 

jövendő megdicsőülést. A Szentlélek a hét isteni ajándék 

adományozója: bölcsesség, értelem, jótanács, tudomány, lelki 

erősség, jámborság, istenfélelem. 

A Szentlélek egyéni megszentelődésünk és apostoli 

tevékenységünk forrása, és Krisztus közösségének, az Egyháznak 

a Lelke. 

Az első pünkösdkor, a Szentlélek kiáradásakor született az 

Egyház. Az Egyház a Krisztus által rendelt látható közösség, 

amely a világ végéig Krisztus megváltói művét folytatja a 

Szentlélek vezetésével; tanúságot tesz a Feltámadott állandó 

jelenlétéről; megvalósítja Isten tökéletes tiszteletét, és megszenteli 

az embereket. 

Az Egyház közösségét Szent Pál a leveleiben Krisztus 

Testének nevezi. 

  

Abban a pillanatban, amikor Isten felé nyújtottam a kezem, és 

“igent” mondtam neki, felfedeztem életem értelmét.   
forrás:internet             

Pünkösd 

Üdvözölt Légy kedves ünnep                Napsugáros köntösében 

Tiszta szívek ünnepe!                            Még a föld is úgy örül! 

Ragyogjon be fehér fényed                    Tiszta napfény tündöklése  

Szívünk – lelkünk mélyébe.                   Játszik az oltár körül. 

Napsugárban angyalszárnyak                  És megáll az áldozókon 

Lenge libbenése kél,                                Az oltár lépcsőinél, 

És a szárnyuk és az arcuk                        Égi fénnyel tűz reájuk 

És az Úrnak fénye rajtuk                         Hófehér. 

Hófehér. 

Boldogító örömével 

Elfog édes érzelem, 

Égő sóhaj halk fohásza 

Lebben át a lelkemen. 

Édes Jézus szállj szívünkbe 

S óvj halálig hű vezér, 

Hogy a lelkük bármi harcon 

Mindörökké megmaradjon 

Hófehér. 

A gyermekek Jézussal, az Isten Fiával a kenyérben és a borban 

az elsőáldozáskor találkoznak először. Megtanulják azt, hogy ott 

van a lelkükben, szívükben az a Jézus, akit csodáltak a karácsonyi 

betlehemben, akinek fájdalmas lélekkel kísérték végig a 

keresztútját és kereszthalálát, és akinek feltámadását, majd 

mennybemenetelét eddig is ünnepelték már, és örültek annak, 

hogy elküldte nekünk a Szentlelket. 

Az a gyermek, aki hónapokon keresztül készül, tanul és végül 

vizsgázik a hittanórán tanultakból, az bizony hitvallást tesz. De 

hitvallást tesz az ezt megelőző cselekedetei egész sorával is. 

Azonban ezen a napon odalép az oltár elé, és kéri Jézus Testét 

mint lelki ételt, hogy táplálja az ő lelkét is. 

Az áldozás gyönyörű szép szertartás, amiből persze annyit kell 

nekik felfogni, amennyire egy gyermek képes. Majd ha megnőnek 

és rendszeresen élnek Jézus Krisztus Testével, akkor a 

felnőttekhez hasonlóan megérzik, megértik, hogy abban a 

kenyérben miért és hogyan van jelen valóságosan Jézus Krisztus. 

 

Sík Sándor: Fehér nap 

 

 

A Szentlélek himnusza 

  

A Lelket várom a nagyszerűt, 

Mi szépségekben szívem üt, 

A Lelket, ki az Atyától lett 

S a vizek felett lebegett. 

A Lelket, akiben élet forr, 

És rózsáival teleszór... 

A Lelket, mely gyújt, csodát mível, 

És betölt kegyelmeivel, 

Mi föntről, egekből árad át, 

Az örök élet áramát, 

Mi telít, ürít és újra tölt 

És újjá születik a Föld! 

A Lelket várom, dús égi szél, 

Ott fú, ahol akar és beszél. 

Mond kimondhatatlan szavakat 

És kormányoz világokat. 

Puszta Sándor 

 

Elsőáldozás 


