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

Június 3., vasárnap 800- Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Zala,  
   1700-Tab, Szentségimdás, 1800-Tab
Június 4., hétfő  1800 - Tab
Június 5., kedd  800 - Tab
Június 6., szerda  1800 - Tab
Június 7., csütörtök 800 - Tab
Június 8., péntek  1800 - Tab (+ Jézus Szíve litánia)
Június 9., szombat 800 - Tab

Június 10., vasárnap
ÚRNAPJA: Krisztus szent teste és vére
Ünnepi szentmise és körmenet - Tab, 930

A szentmise után minden Kedves Hívőt sok szeretettel várunk 
a Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola ebédlőjébe: 

gulyás-ebédre, pogácsára, és legfőképpen beszélgetésre!
Úrnapján, ezen ünnepi alkalommal csak Tabon 

lesz délelőtt szentmise! (Az esti szentmise is elmarad!!!)

Mise- és szertartásrend

Zsoltár: Boldog az a nemzet, * melyet az Úr örökbe fogadott.

I. évf. 14. szám 2012. június 3.

Szentháromság egy Isten! Mi, a te teremtményeid, nem va-
gyunk egyedül a világban. Nem hagytál bennünket magunkra, 
nem hagysz társtalanul, fáradtan vándorolnunk egy távoli, hi-
deg, közömbös istenség felé.

Velünk vagy, mint a család atyja övéivel. ,Atyánk’nak szólít-
hatunk téged, s magunkat gyermekeidnek nevezhetjük.

És te, Urunk, Jézus Krisztus, eljöttél közénk, hogy megmu-
tasd nekünk az emberhez méltó élet szép példáját. Isten léted-
re testvérünk, barátunk lettél.

És te, Szentlélek, isteni Szeretet, aki az Atyát és a Fiút össze-
kötöd, ajándékunk lettél, hogy szívünket Krisztus szeretetére 
és szolgálatára buzdítsd. Előttünk jársz, világítod az utat, me-
lyen járunk, hogy Krisztus hű követői maradhassunk.

Atya, Fiú és Szentlélek! Hadd élhessek én is Szentháromság-
tok fényében és melegében!

A mindennapi élet hajszájában sohase feledjem, hogy a 
Szentháromság bennem él, és erőt ád minden küzdelemben!

Beszélgetés a Mesterrel

A Szentháromsághoz

Kezem gyakran emelkedik keresztvetésre, s mégis ritkán gon-
dolok annak igazi, mély értelmére.

Nem fogtam föl eléggé, hogy ez a jel nem negatív, de pozitív elő-
jele, sőt többlete minden szándékomnak, minden törekvésemnek 
s eredményemnek.

Uram, ez a jel nem tesz kevesebbé, s azzal sem vesztek semmit, 
ha a te tanítványod vagyok, ha téged követlek.

Ellenkezőleg: minden emberi törekvésemhez végtelen nagy érté-
ket kapcsolok a keresztvetéssel: megváltásod művét, kegyelmedet.

E jelben, úgy látszik, mintha átlépném önmagam szűk korlátait, 
s magam fölé emelkednék.

Hosszanti szárát homlokomtól mellemig rajzolom ki: ez a füg-
gőleges az eget köti össze a földdel.

A kereszt vízszintes szárát két vállam érintésével jelzem: két karja 
messzire kitárul, s magához akarja ölelni az egész világot.

Uram, milyen nagyszerű szimbóluma az egész életprogramomnak:
Az egész világot meghódítani - elsősorban önmagamat -, hogy 

minden lélek általad legyen összekötve az Atyával.
Az egész teremtett világot köréd gyűjteni, hogy azt az Atyának 

fölajánlhasd.
Úgy érzem, erősebb leszek, amikor keresztet vetek.
A jövőben nagyobb áhítattal teszem.
Úgy akarom érinteni homlokomat, mellemet, vállamat, hogy gon-

dolataimat, vágyaimat, tetteimet egészen neked szentelhessem...
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
     Beszélgetés a Mesterrel

Keresztvetés

Mivel Isten szentháromságos, s mivel ez az Isten minden keresz-
tény élet célja, a Szentháromság titka a keresztény lét hordozója 
és meghatározója. Példaszerűen mutatkozik meg ez az Egyház 
hivatalos kultuszában: minden imádság szentháromságos felépí-
tésű (vö. a könyörgések záradékát), minden szentség kiszolgálta-
tása az Atya a Fiú és a Szentlélek nevében történik. A keresztény 
tudja, hogy létét a szentháromságos Istennek köszönheti, és ő 
élete végső célja. Élete az isteni szeretetre épül, tőle kapja hiva-
tását és az erőt az emberek és a világ szolgálatára, mivel ezek be-
teljesülésüket az isteni életközösségben érik el. A Szentháromság 
titkának hite e keresztény hit legvégső és legmélyebb alapja. Az 
emberi értelem számára azonban megközelíthetetlen titok, amit 
megfejteni semmiféle módon nem lehet, legfeljebb hasonlatokat 
tudunk róla mondani.

A keresztény szellemiség lexikona - Szentháromság

A Szentháromságos hit

Balás Béla megyéspüspök úr kézfeltétele és imádsága által 
2012. június 30-án a 1030-kor kezdődő szentmise keretében,

a kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyházban
á l d o z ó p a p p á  s z e n t e l i

H o r v á t h  A n d r á s  d i a k ó n u s t !
A szentelési szentmisére Tabról buszt szervezünk.

Részvételi szándékukat, kérjük június 17-ig jelezzék számunkra!

András atya újmiséjét Tabon 
2012. július 8-án, 930-kor mondja.

A szentmise végén újmisés áldásban 
részesülhetnek a kedves hívek!

Papszentelés - Újmise

Az úrnapi sátrak díszítése a tavalyi évhez hasonlóan 
történik. Június 4-én, hétfőn az esti szentmisét 

követően a virágozást és díszítést segítőknek rövid, 
egyeztető megbeszélést tartunk a plébániatemplomban.

Június 7-én, csütörtökön 15 órára, újból sok szeretettel 
várunk segítő kezű híveket a templomkert rendbetételére, 

hogy búcsú ünnepünket ilyen módon is szebbé tegyük.

Jószándékú segítségüket előre is köszönjük!


