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Pünkösd
Pünkösd a húsvét utáni 50. napon kezdődik és két napig tart.
Mivel a húsvét sem egy pontos dátum – vándorló ünnepnek
nevezzük -, mindig máskor van az évben, ezért a pünkösd is egy
mobil ünnep, bár mindig vasárnapra és hétfőre esik – a húsvét
utáni 7. vasárnapra. Nem csak a naptárban elfoglalt helyük
kiszámolásában, de az ünnep lényegében is kapcsolódik a két
ünnep egymáshoz. Ekkor történt, hogy „a Szentlélek tüzes nyelvei
leszálltak az apostolokra”. De mit is jelent ez? A Biblia azt írja,
hogy ezen a napon Jézus lelke leszállt az égből Szentlélek
formájában, és óriási szélvihar kíséretében kiáradt az apostolokra
és megszentelte őket. A próféták ekkor kapták meg az isteni
igazságot, amivel ezután képesek voltak minden embernek
elmondani-prófétálni, mi is történt valójában Krisztussal. A
pünkösd ünnepének dátuma Európában legkorábban május 10-én,
legkésőbb pedig június 16-án lehet. Május hónapot ezért a
népnyelvben pünkösd havának is szokás nevezni.
Pünkösdi király. A magyar népszokások közül több is van, amely
a pünkösdhöz köthető. Ezek közül talán a legismertebb a pünkösdi
királyválasztás, amely a nyelvben is megragadt a „pünkösdi
királyság” kifejezéssel. A szokás keretében a királyt a közösség
tagjai a fiatal legények közül választják ki különböző
versenyeken. Ez Európa nagy részén a középkor óta élő szokás,
amikor gyakoriak voltak az ügyességi próbák - karikába dobás,
tuskócipelés -, lovas versenyek, küzdelmek.
Májusfa-állítás A májusfát napjainkban már általában csak május
1-jén állítják, de ez régebben akár egész hónapban
megtörténhetett. A szokás lényege, hogy a legény összegyűjti a
család férfitagjait vagy a barátait, és a szeretett lány kapuja elé
egy feldíszített fát helyeznek. Szalagokkal, édességgel díszítik a
magas, sudár fát, mely általában fiatal nyárfa, de lehet akár fenyő
is. Napjainkban a fára már egészen extrém tárgyak is felkerülnek,
melyet a család együtt bont le pünkösd alkalmával. Ezenkívül az
évnek ebben a szakában mással is díszítették a falubeliek egymás
udvarát, házát, kapuját: leggyakrabban zöld ágakat vagy virágokat
– pünkösdi rózsát, bodzát - tűztek a kerítés lécei közé.
Pünkösdi királyné. Nem csak a fiúknak jut az ünnepi szokásokból,
a lányok is kiveszik részüket a szórakozásból. A királynéjáráskor
általában négy kamasz lány közrefog egy ötödiket és énekelve
körbeviszik az utcákon, később többen is csatlakoznak hozzájuk.
A szokás legfőbb célja a termékenység elősegítése, és hogy a
lányt férjhez adják. A végén a királynét a település főterén
felemelik és körbetáncolják.
A csíksomlyói búcsú. Ha a mai embert a pünkösdről kérdezik, első
alkalommal általában a csíksomlyói búcsú ugrik be neki. Erre az
ünnepi rendezvényre ezrek zarándokolnak Erdély havasokkal
körülölelt tájára, és együtt ünnepelnek Csíksomlyó településen, a
Mária Kegyhelyen különböző szertartásokkal. A katolikus hívek
szombatra érkeztek meg a kegytemplomhoz, majd a pünkösdi
mise után felvonultak a két Somlyó-hegy közé. A népszokás ma is
élő hagyomány, szinte a tömegturizmus célpontja. A csíksomlyói
búcsú a magyarság egyetemes találkozóhelyévé nőtte ki magát.

Hirdetések
Június 12-től a szerda reggeli szentmisék az új tanév kezdetéig
700 órakor kezdődnek.
Június 12-én, szerdán tartjuk a katolikus iskola tanévzáró Te
Deumát a plébániatemplomban. Az ünnepi szentmise 1100
órakor kezdődik, amelyet Varga László kaposvári
megyéspüspök mutat be. Szeretettel hívjuk a híveket is!
Június 14-én, pénteken az esti szentmise utánra összehívom az
egyházközségek területéről azokat, akik a plébániatemplom
búcsújának szervezésében és lebonyolításában szívesen
kivennék részüket. Gondolok itt a falvak képviseletére, az ágakat
szedőkre, a sátrakat állítókra, a sátordíszítőkre és mindazokra,
akik vállalnának feladatot.
Június 18-án, kedden az esti szentmise után 1830 órára, szülői
értekezletre hívom az egyházközségi táborban részt vevő
gyermekek szüleit a plébániatemplomba. A szokásos nyári
táborunk ebben az évben Pákozdon lesz július 1-jétől július 6-ig.
Előre hirdetem, hogy június 23-án Úrnapja, a
plébániatemplom búcsújának ünnepe. Szentmise csak Tabon
lesz 1000 és 1800 órakor. A délelőtti szentmise után megtartjuk a
szokásos úrnapi körmenetet. Elsőáldozó ruhában várom a
gyerekeket, valamint hitoktatóimat, délelőtt negyed 10 órára,
hogy a mise előtt tudjunk még próbálni! Kérem, hogy a
gyerekek virágszirmokat kis kosárban hozzanak magukkal,
amelyet majd az Oltáriszentség előtt hintenek!
Kérem a kedves Testvéreket, hogy támogassák a plébániai
táborunkat. Amennyiben lehetőségük van, szívesen fogadunk
zöldségféléket, burgonyát, hagymát, lekvárt, gyümölcsöt, mézet,
cukrot, lisztet, olajat, tejet amelyet leadhatnak a szentmisék előtt
és után a sekrestyében, legkésőbb június 30-ig, vasárnapig.
Gyermekeink nevében is hálásan köszönöm.
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Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise és szertartásrend:
Június 10., Pünkösdhétfő:
800: Lulla – 930: Torvaj – 1100 és 1800 Tab - 1300 Megyer
Június 11., kedd - 1800 Tab - Június 12., szerda 700 Tab
Június 13., csüt. 1800 Tab
Június 14., péntek 1730 Jézus Szíve litánia 1800 Tab szentmise
Június 15., szombat 700 Tab
Június 16., vasárnap:
800: Sérsekszőlős – 930: Zala – 1100 és 1800
Június 17., hétfő 1800 Tab – Június 18., kedd - 1800 Tab
Június 19., szerda 700 Tab – Június 20., csüt. 1800 Tab
Június 21., péntek 1730 Jézus szíve litánia - 1800 Tab szentmise
Június 22., szombat 700 Tab
Június 23.,vasárnap:
1000 és 1800 Tab

