
 

   V. évf. 19. szám                        2016. május 15.  

Tabi Öröm-Hírmondó 

tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06- 84/ 321- 808 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Hivatali órák:   csütörtök.: 16
00

 - 17
30 

óráig 

                            szombat:     9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, Kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       8
00

 óra  

Csütörtök:       Tab     18
00 

óra     

Péntek:        Tab     18
00

 óra  

Szombat:             Tab       7
00

 óra  

Páratlan héten szombaton:      Megyer    18
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páros héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

Zala:                 9
30

 óra 

Páratlan héten vasárnap: Lulla                 8
00

 óra 

   Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap: Bábony     15
00

 óra  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

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

 

 

Pünkösd ünnepe húsvét után a legrégibb ünnepünk. Története 

visszanyúlik az Ószövetség világába. Mózes korától kezdve 

húsvét után hét héttel tartották a „hetek ünnepét”, amelyet 

hellenista hatásra pentékoszténak neveztek. Az ötvenedik nap 

eredetileg aratási, hálaadási nap volt. Nyelvünk ebből 

származtatja az ünnep ma használatos nevét. A keresztények 

kezdettől fogva a húsvéthoz kötötten tartották meg az ötvenedik 

napot. Ezen a napon három fontos esemény történt: a Szentlélek 

eljövetele mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és 

beteljesítője; az Egyház alapítása, és az egész világra kiterjedő 

missziós munka kezdete. Ezek az események Urunk, Jézus 

Krisztus ígérete alapján történtek, ezt tükrözi az Egyház e napra 

szóló Esti dicsérete is, amikor örömmel így énekel: „Ma teljessé 

lett a Pünkösd ünnepe, alleluja; ma megjelent a Szentlélek az 

apostoloknak a tűzben, és karizmatikus ajándékokat osztott nekik; 

elküldte őket az egész világra, hogy hirdessék az igét, és tanítsák: 

Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül, alleluja”. Ókeresztény 

szokás szerint pünkösd a húsvét és a húsvéti idő megkoronázása, 

amelyet Keleten és Nyugaton egyaránt ünnepeltek. A IV. 

században már egyre több említés történik az ünnepről. Főleg 

annak kapcsán, hogy ez az ünnep húsvét után a másik keresztelési 

nap. Azokat keresztelik ezen az éjszakán, akik valamilyen ok 

miatt nem részesülhettek húsvétkor a beavató szentségekben. 

Ennek emlékei maradtak meg Szent Ágoston és Nagy Szent Leó 

pápa beszédeiben, akik az újonnan megkereszteltekhez szóltak. A 

liturgiát éppúgy az Eucharisztia ünneplésével fejezték be, mint 

Húsvét éjszakáján. Pünkösd napjának jeruzsálemi 

megünnepléséről a IV. század végén Etéria zarándoknő is 

megemlékezik. A Gelaziusz- és a Gergely-féle 

szakramentáriumok több könyörgést és miseszöveget is 

tartalmaznak erre az ünnepre, a virrasztáskor pedig több szentírási 

részt olvastak fel. Voltak olyan helyek is, ahol pünkösd vigíliáján 

még böjtöt is tartottak. Később ez a virrasztás szombat délutánra 

került át. A középkorban több külsőséggel is emelték az ünnep 

jelentőségét. Szekvencia is került az ünnephez és a VI. századtól 

nyolcaddal ünnepelték, amely egészen a II. Vatikáni Zsinat 

liturgikus rendelkezéséig érvényben volt. 

                 Verbényi István (részlet) 

Május 16-án, pünkösdhétfőn szentmisék lesznek 8
00

 órakor 

Sérsekszőlősön, 9
30

órakor Zalán, 11
00

 és 18
00

 órakor Tabon.  

Május a Szűzanya hónapja, az esti szentmisék (hétfő, kedd, 

csütörtök, péntek, és vasárnap) előtt 17
30

 órától májusi litániát 

imádkozunk. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket! 

Május 18-án, szerdán kezdődik a La Salette - Lourdes 

zarándoklatunk. Hajnali 2
00

 órakor indulunk a Galéria elől, és 

kérem, hogy mindenki legalább egy negyed órával előbb legyen 

ott. Hozzanak a buszra esetleg papucsot, párnát, hogy 

kényelmesebb legyen. Előre láthatóan jó idő lesz, de azért egy 

esernyő vagy esőkabát és egy könnyebb kabátocska is szükséges. 

A belépő jegyek árát mindenki a buszon fogja fizetni az 

idegenvezetőnek.  

A plébániatemplom búcsúján, elsőáldozó ruhában várom a 

gyerekeket, valamint a hitoktatókat 9
15

 órára, hogy a mise előtt 

tudjunk még próbálni. Kérem, hogy virágszirmokat kis 

kosárban hozzanak magukkal, amelyet majd az 

Oltáriszentség előtt hintenek! A búcsú május 29-én, vasárnap 

a 10
00

 órakor kezdődő szentmise keretében lesz. 

Május 20-án, pénteken, Szent Bernát ünnepéhez kötődően az 

idei évben is megtartjuk a fogadalmi szentmisét a lullai hegyi 

keresztnél. Ha az idő nem engedi, akkor a templomban lesz a 

szentmise 16
00

 órakor.  

Május 22-én, vasárnap Szentháromság vasárnapja lesz. 

                  Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Hiszem, 

hogy megszabadít előítéleteimtől. 

Hiszem, 

hogy megváltoztatja szokásaimat. 

Hiszem, 

hogy legyőzi közömbösségemet. 

Hiszem, 

hogy szeretettel tölti el lelkemet. 

Hiszem, 

hogy megállít a rossz előtt. 

Hiszem, 

hogy felbátorít a jóra. 

Hiszem,  

hogy legyőzi szomorúságomat. 

Hiszem, 

hogy szeretettel tölt el Isten igéje iránt. 

Hiszem, 

hogy elveszi kicsinyhitűségemet. 

Hiszem,  

hogy megerősít szenvedésemben. 

Hiszem, hogy áthatja egész lényemet. 

Hiszem - Ima 

 

Pünkösd ünnepe 

Ossz szeretetet, bárhová mész: Legfőképpen a saját házadban… 

ügyelj rá, hogy mindenki jobb érzésekkel és boldogabban távozzék 

tőled, mint ahogyan jött. 

Légy Isten jóságának élő kifejeződése; jóság ragyogjon a 

szemeidben, a mosolyodban, meleg, üdvözlő szavaidban. 

 

Teréz anya 

________________________________________ 


