
A Szentlélek egy létező személy, aki azért jött, hogy Jézus 

Krisztus igazi követőiben éljen, miután Jézus feltámadt a halálból 

és felment a mennybe. Jézus a következőket mondta a 

tanítványoknak: 

„Én pedig kérni fogom az Atyát, és más Vigasztalót ad nektek: az 

igazság Lelkét, aki mindörökké veletek marad. A világ nem kapja 

meg őt, mert nem látja és nem ismeri; de ti ismeritek, mert 

bennetek lesz..” (Jn 14,16-17) 

A Szentlélek nem egy ködös, földöntúli árny, sem egy 

személytelen erő. Ő is egy személy, aki minden tekintetben 

egyenlő Istennel, az Atyával és Istennel, a Fiúval. Ő a 

szentháromság harmadik személye. Jézus a következő szavakkal 

hagyta itt az apostolokat: 

„Én kaptam minden hatalmat mennyben és földön. Menjetek 
tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek 
meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében, és tanítsátok 
őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme, 
én veletek vagyok a világ végéig.” (Mt 28,18-20) 
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- Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra: CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 A 

közlemény rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, 

valamint az adott évet. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Kicsoda a Szentlélek? 

 

Pünkösdhétfőt már nem úgy ünnepeljük az egyházban, mint 

pünkösd másnapja, hanem a Boldogságos Szűz Mária, az 

Egyház Anyja liturgikus emléknapra emelt rangon. Ezért csak 

a plébániatemplomban lesz szentmise 1100 és 1800 órakor. 

Május 28-ra, a péntek 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. 

Május 30-án, vasárnap a falvakban, Lullán és Zalán nem lesz 

szentmise, csak Tabon a plébániatemplomban - a szokásostól 

eltérően -, 900 és 1800 órakor, az egyházközség híveinek.  

Plébániánk területén a bérmálás szentségét Varga László 

megyéspüspök úr szolgáltatja ki fiataljainknak május 30-án, 

vasárnap a 1100 órakor kezdődő szentmise keretében. Ezen a 

szentmisén csak a bérmálkozók és legközvetlenebb családtagjaik 

vehetnek részt! 

Június 9-én, szerdán tartjuk katolikus iskolánk tanévzáró Te 

Deumát a plébániatemplomban. Az ünnepi szentmise 800 órakor 

kezdődik, amelyet Varga László kaposvári megyéspüspök mutat 

be. Szeretettel hívjuk a híveket is! 

Előre hirdetem, hogy június 6-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 az idén elsőáldozott 

gyerekeket, valamint hitoktatóimat, negyed 10 órára, hogy a mise 

előtt tudjunk még próbálni. Kérem, hogy virágszirmokat kis 

kosárban hozzanak magukkal, amelyet majd az Oltáriszentség 

előtt hintenek!  

Egyházközségünk pályázatot nyert a templom külső felújítására, 

amelynek nagyon örülünk! Elmaradhatatlan a torony 

zsalugátereinek cseréje, amelyet az elnyert összeg nem tartalmaz. 

A 6 db zsalugáter cseréjére gyűjtést hirdetek az Egy-

házközségben, a bekerülési költsége milliós nagyságrendű. 

     Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Hirdetés 
Isten az Atya, a Fiú és a Szentlélek. És minden isteni 

tulajdonságot a Szentléleknek is tulajdonítunk, amivel az Atya és 

a Fiú rendelkezik. Ha valaki újjászületik a Jézus Krisztusban való 

hit által, abba Isten beköltözik a Szentlelken keresztül. A 

Szentléleknek van értelme, érzelme és akarata. 

A Szentlélek egyik fő szerepe, hogy „tanúságot tesz” Jézus 

Krisztusról. Meggyőzi az emberek szívét az igazságról vele 

kapcsolatban. A Szentlélek a keresztények tanítójaként is 

működik. Felfedi Isten akaratát és Isten igazságát a 

keresztényeknek. Jézus így biztatta a tanítványait: 

„A Vigasztaló pedig, akit az Atya nevemben küld, megtanít majd 

mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” (Jn 

14,26) „De amikor eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a 

teljes igazságra. Nem magától fog szólni, hanem azt mondja majd, 

amit hall, és a jövendőt jelenti ki nektek.” (Jn 16,13) 

A Szentlelket azért kaptuk, hogy benne éljen azokban, akik 

hisznek Jézusban, azért hogy Isten jellemét teremtse meg az 

életükben. A Szentlélek úgy építi be az életünkbe a szeretetet, 

örömöt, békességet, türelmet, szívességet, jóságot, hűséget, 

szelídséget és önmegtartóztatást, ahogy mi magunktól nem 

lennénk képesek. Ahelyett, hogy erőlködünk, hogy magunktól 

legyünk szeretőek és türelmesek, Isten arra hív, hogy rá 

támaszkodjunk, hogy kimunkálja ezeket a tulajdonságokat az 

életünkben. Így a keresztényeknek a Lélekben kell járniuk, és 

folyamatosan be kell töltekezniük a Szentlélekkel. A Szentlélek 

ezen kívül erőt ad, hogy olyan szolgálatbeli feladatokat 

végezzenek, amik előmozdítják a többi keresztény lelki 

növekedését. 

Amikor eljön, akkor majd meggyőzi a világot a bűnről, az 

igazságról és az ítéletről. A bűnről: mert nem hittek bennem. Az 

igazságról: mert az Atyához megyek, és már nem láttok engem. 

Az ítéletről: mert a világ fejedelmét már elítélték. (Jn 16,8-11) 

                                                                              forrás: internet 


