
Szentlélek Úristen, szeretet Istene, 

Hét ajándékodat kérem Tőled esdve! 

Értelemnek Lelke, adj világosságot, 

Hogy jól megismerjem a Te tanításod. 

Tudománynak Lelke, segíts mindazt tudnom, 

Minek segélyével égbe lehet jutnom. 

Bölcsességnek Lelke, segítsen kegyelmed 

Bölcsen elrendezni földi életemet! 

Tanácsnak szent Lelke, bármily bajba jussak, 

Hogy mint cselekedjem helyesen, Te súgjad! 

Lelkierő Lelke, bűn elleni harcra 

Kitartást és erőt, szent kegyelmed adja! 

Jámborságnak Lelke, add, hogy buzgó legyek, 

Szentségeket, imát, szentmisét szeressek. 

Isten félelmének Lelke, add kegyelmedet, 

Hogy az Urat félve, mindig csak jót tegyek! 

 

Bérmaszülő imája: 

Úristen! Felelősségem tudatában állok itt, amikor a Szentlélek 

leszáll erre a lélekre, akinek pártfogását vállaltam. 

Szentlélek Úristen, szállj le énreám is és erősíts meg, hogy 

teljesíteni tudjam mindazt, amit az Egyház színe előtt elvállaltam. 

Ígérem, hogy bérmagyermekem vallásosságát figyelemmel 

kísérem és figyelmeztetni fogom, ha a jónak útjáról letér. Ígérem, 

hogy a magam vallásos életével jó példát adok neki. Add 

mindehhez, Uram, segítő kegyelmedet. A mi Urunk, Jézus 

Krisztus által. Ámen. 

Te hívtál meg, uram, amikor bérmagyermekem engem választott, 

hogy keresztény életének kibontakozásában segítségére legyek 
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Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Imák bérmálásra 

 

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! 

Június 6-án, vasárnap 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 

Jézus nyilvános élete egy nagy zarándoklat! Nem az irodában 

papírhegyeket gyártva, duzzogva várja, hogy megkeressék Őt az 

emberek, hanem Ő maga útra kel, tanítványaival felkeresi a 

városokban, falvakban az embereket. Mozgás, találkozás, 

beszélgetés nélkül leáll az élet, torzul az ember egyénisége, 

személyisége. Ahogy a patakban a kövek a nagy vizek árján 

sodródva egymást csiszolja, ugyanúgy az úton lévő ember is a 

találkozások, beszélgetések által fejlődik, bölcsebb, műveltebb 

lesz, egyszóval szerethető emberré válik. A pandémia ideje alatt 

bezárva, lehet, hogy nem érezzük, de sajnos mindannyian 

torzultunk. Ez az év viccesen mondva, amolyan "vénlány - 

vénlegény tanfolyam" volt sokunknak. Ilyen-olyan rigolyát, rossz 

szokást, akarva-nem akarva, biztos, hogy összeszedtünk. Most, 

hogy újból útra kelünk, számítsunk arra, hogy több lesz a 

konfliktus, a türelmetlen zsémbelés, a kakaskodás, civakodás, ami 

az amúgy is széthulló társadalmunkat tovább forgácsolhatja. 

Legyen a testvéreit felkereső Jézus Krisztus a példaképünk!  

Induljunk el, látogassuk meg egymást szeretettel, jósággal, 

türelemmel, amíg ezek a fránya vírushullámok engedik! Ahol 

ketten - hárman a Mesterünk nevében találkozunk, ott van Jézus 

köztünk. Ne csak egymást, hanem megváltó Istenünket is 

keressük fel! A szentmisén az ég a földdel összeér, lehetőségünk 

van a Szentháromság iránti tiszteletünket, szeretetünket kimutatni. 

Éljünk e lehetőséggel és keljünk útra, zarándokoljunk el a 

templomunkba, vegyünk részt közösen a szentmisén! 

       Böjte Csaba f.szerzetes 

Nagy zarándoklat 
imámmal, példaadásommal, őszinte jóakaratommal. Te tudod, hogy 

méltatlan vagyok erre a tisztségre. Hűségem ingadozó, szeretetem 

és engedelmességem hiányos, sokszor csalódást okoztam Neked. 

Szítsd fel bennem Szentlelkedet, adj új pünkösdöt lelkemben. Adj 

világosságot, hogy világítani tudjak, erőt, hogy szolgád legyek. 

Ebben a világban úgy kell tanúságot tenni rólad, hogy 

bérmagyermekemet hitemmel erősítsem, szeretetemmel 

tökéletesítsem. Kész vagyok arra, hogy vállalt feladatomat 

végrehajtsam, de csak a Te segítségeddel leszek erre képes. 

Hálával, kéréssel fordulok Hozzád, ne vond meg tőlem 

ajándékaidat, Szentlélek Isten. Ámen. 


