
  

II. évf. 20. szám          2013. május. 26. 

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

Zsoltár: Uram, mi Urunk, * mily csodálatos a te neved az egész világon. 

május 27., hétfő           17
45

  Májusi ájtatosság 

        18
00

  Tab - Szentmise 

május 28., kedd           07
00

  Tab - Szentmise 

        18
00

  Sérsekszőlős - Májusi ájtatosság 

május 29., szerda        17
45

  Májusi ájtatosság 

        18
00

  Tab - Szentmise 

május 30., csütörtök   07
00

  Tab - Szentmise 

        18
00

  Zala- Májusi ájtatosság 

május 31., péntek        17
45

  Májusi ájtatosság 

        18
00

  Tab - Szentmise 

június 1., szombat       07
00

  Tab - Szentmise 

június 2., vasárnap    ÚRNAPJA: Krisztus Szent Teste és Vére 
       Ünnepi szentmise és körmenet - Tab, 930 

/Az esti szentmise elmarad!!!/ 
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Mise- és szertartásrend 

I. Vegyük át az Atya hasonmását! A teológia azt mondja Róla: 

Ő a kezdet nélküli Kezdet, az indítás nélküli Indulás, a színtiszta 

Ténylegesség. Neki tulajdonítjuk a teremtés szédületes fantáziájú 

Tervét és mindenható Létrehozását. Végtelen fokban él benne az 

aktivitás, tettereje tovább nem növelhető, kezdeményező 

fantáziája határtalan. 

Bennünk meg sokszor eluralkodik a tehetetlenség. Kezdjünk 

hozzá az önállóságra való törekvésre! A játékok kitalálásától a 

munkát könnyítő eszközökig, a saját virágoskert készítésétől az 

önálló zenei improvizációig, a fantáziadús szerkezetektől a 

kisközösségek megszervezéséig próbáljunk minél több kreativitást 

belevinni alkotásainkba! Így tükröződhet bennünk a Mennyei 

Atya teremtő zsenialitása. 

II. Alakuljunk a Fiú képmására! A Fiú a Szentháromságban 

rácsodálkozik az Atyára. Nem tud betelni nagyságának 

imádatával. Ebből ered határtalan engedelmessége, az Atya 

akaratának elfogadása. Másrészt bizalmas gyermekségtudata: nem 

kér bizonyítékokat, behunyt szemmel ráhagyatkozik. 

Ha a Fiú képmását akarjuk kiformálni magunkban, erre a két 

erényre törekedjünk elsősorban: az Atya iránti engedelmességre 

és az Ő akaratára való bizalmas ráhangolódásra. Mivel Jézus 

ezeket az erényeket a legnehezebb helyzetben, a szenvedés 

közepette is megvalósította, mi se veszítsük el bizalmunkat az élet 

hullámverései közepette. 

III. Tükrözzük a Szentlélek stílusát! Benne az egész isteni élet 

visszaárad az Atya és a Fiú felé. Ezért Ő a dinamikus Életnek, a 

Lendületnek, a Buzgóságnak a példaképe. A Lélek ellentéte 

mindannak, ami mechanizmus, sablon…, ami rutin, kicsinyes 

számítgatás…, ami egyhelyben toporgás, öregedés, halál. A 

Lélek: maga az élet! 

Ha célunk a Szentlelket tükrözni, vegyük át stílusát. Ő mindig 

újat kezd, áttöri a gátakat, és képesít minket is a merész 

vállalkozásokra. Ő a jó edző, aki biztatja játékosait: tudom, ezt 

még nem próbáltad, de ne félj, fog az menni. Bízom benned. 

Sokat várok tőled. 

A nagy egyházatya, Origenes apjáról jegyezték fel, hogy 

minden reggel áhítattal megcsókolta alvó kisfia keblét. Okát így 

magyarázta: mert a keresztséggel beköltözött szívébe a 

Szentháromság. A bennünk élő Szentháromság aztán úgy áthat 

bennünket, hogy lassan kezd átformálni minket saját tükörképévé. 

Dolgozzunk vele együtt! Éljünk az Atya szívével: törekedjünk az 

önálló, kezdeményező, kreatív cselekvésre! – Nézzünk minden 

eseményt Jézus fiúi szemével: bizalmas ráhagyatkozás az Atya 

gondviselésére! – Cselekedjünk szüntelenül a Szentlélek 

nyugtalan lobogásával, a folytonos buzgóság lendületével! 

Imádkozzunk, hogy hatalmával átjárjon bennünket a teljes 

Szentháromság!  Ámen.   forrás: internet 

Formálódjunk a Szentháromság képmására 

 Fontos állomása volt életeteknek 2013. május. 19-e. Tudom, 

szinte minden nap történik veletek valami megismételhetetlen, 

csodás dolog, és ez így lesz, míg csak éltek. Ám ez az alkalom, az 

elsőáldozás különösen fontos lépése keresztény életeteknek.  

Amikor megszülettetek, szüleitek aggódva figyelték az első 

napjaitokat otthon, az első fogacskátok kibújását, az első 

lépéseiteket, szavaitokat. Örömmel figyelték nyiladozásotokat a 

világra. Mióta csak éltek, próbálnak úgy nevelni benneteket, hogy 

tudjatok hálát adni. Mindenért. Szüleitekért, azért, hogy van 

otthonotok, testvéretek, hogy van mit ennetek és felvennetek, de 

ezért a gyönyörű világért is, ami körülvesz bennünket.  

Nem is olyan régen, családotok azért gyűlt össze kis 

templomunkban, hogy kereszteléseteken vegyenek részt. Azért, 

hogy együtt és helyettetek tegyenek tanúságot arról, hogy Isten 

gyermekei vagytok, hogy elfogadják az Úr Jézus tanítását, s 

megfogadták, hogy az ő szeretetére és tiszteletére fognak 

benneteket tanítani.  

Pünkösdvasárnap újra együtt voltak azért, hogy 

elsőáldozásotok ünnepén is veletek legyenek. Örömmel töltött el, 

ahogy a várakozást, a vágyakozást, az igazán tiszta gyermeki jót 

láttam az arcotokon. Szinte láttam, hogy egyek akartatok lenni 

Jézussal, valami csodának akartatok a részese lenni. Valami 

titoknak, valami „felnőttesnek”. Ezen az ünnepen már ti magatok 
újítottátok meg keresztségi fogadásotokat, innentől ti lesztek 

felelősek azért, hogy kicsi szívetek megmaradjon az Úr Jézus 

szeretetében. Kívánom, hogy első szentgyónásotok örömét éljétek 

meg minden ez utáni gyónásotokban, éljétek meg benne a 

megbocsátás örömét, s a vágyat, hogy jobbá akartok válni. 

De ne féljetek, nem vagytok egyedül ebben a feladatban. Itt 

lesznek szüleitek, családotok, Tamás atya, de mindenekelőtt a 

jóságos Isten. Sose szűnjetek meg imádkozni, köszönetet mondani 

és kérni! Bízzátok Őrá magatokat, engedjétek, hogy átöleljen és 

érezzétek, hogy mindenkinél jobban szeret benneteket!  

Kedves Szülőtársaim! Mindnyájatokat buzdítalak arra, hogy 

mi se szűnjünk meg imádkozni, köszönetet mondani és kérni! 

Hogy sose vegyük le óvó tekintetünket gyermekeinkről, hogy 

vigyázva óvjuk lépéseiket az Isten felé vezető úton, mert nagy 

szükségük van ránk! Köszönöm az együtt készülést, hogy 

nyitottak voltatok. Köszönöm mindenkinek, aki segített terveket 

szőni, megvalósítani, hogy így legyen még szebb az ünnep! S 

természetesen köszönjük Tamás atyának, hogy segített 

felkészíteni gyermekeinket, hogy szépséges ünnepet készített elő, 

melyben minden kis elsőáldozó szerepet vállalt és kapott!  

Dicsértessék a Jézus Krisztus!     Kisné Auffenberg Orsolya 

 

 

 

Az Úrnapi szentmise után minden Kedves Hívőt sok szeretettel 

várunk a Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola ebédlőjébe 

egy finom ebédre és legfőképpen beszélgetésre! 

A desszertet saját készítésű süteményekből tervezzük, amihez 

kérjük a kedves hívek segítségét. Lehetőségükhöz mérten édes vagy 

sós süteménnyel járuljanak hozzá az ebédhez. Előre is köszönjük! 

Úrnapja 

Kedves Elsőáldozók! 


