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

Zsoltár: Ajkam hirdeti, * igazságodat, Uram. 

Gyertyaszentelő Boldogasszony 

Mária és József megtesznek mindent, amit a törvény előír. 

Bemutatják elsőszülött gyermeküket az Istennek. Simeon és 

Anna felismerik  az Isten küldöttét a 

gyermekben. A megszentelt gyertyák Jézusra, a világ 

világosságára mutatnak rá. Legyen egész évünk során 

világosságunk Jézus, kövessük szavát, éljük meg szeretetét. 

Urunk Bemutatásának ünneplése a IV. századtól kezdve 

általános volt Jeruzsálemben is, Rómában is. Az 

Ószövetségben Isten prófétája által szólott, és vigasztalta 

választott népét, hogy a babiloni fogság után helyreállított 

templom, ha szegényesebb is mint a salamoni, de 

méltóságában messze felülmúlja, mert ide látogat el az 

Eljövendő. Simeon és Anna próféta-asszony pedig a Szentlélek 

ösztönzését követve lettek tanúi Isten ígérete beteljesedésének. 

A karácsonykor gyulladt isteni Fény egyre nagyobb 

világosságot áraszt. Azért szenteljük meg az emberi 

természetünket jelképező gyertyákat, hogy az isteni Fény 

kiáradjon és eltöltsön bennünket is. 

Templomunkban gyertyaszentelés febr. 2.-án Szombat 

reggel 7
00

 –kor lesz a szent misén. A fíliákban külön nem lesz.  

Balázs-áldás 

Az örményországi Szebaszte város püspöke volt. Mielőtt 

püspökké választották, orvos volt. Lucinius üldözése elől, 

hívei kérésére, egy barlangba menekült. Később Agricola 

helytartó elfogatta. A börtönben egy haldokló gyermek Szent 

Balázs imádságára megszabadult a torkán akadt halszálkától. 

Ez szolgáltatta az alapot a Balázs-áldásra. Megvesszőzték, 

majd faállványhoz kötözték. Testét vaskampókkal szaggatták, 

majd két ifjúval együtt lefejezték. Ereklyéit később Párizsba 

vitték át. Sok csodás közbenjárásáért a 14 segítő szent közé 

számítják. Szent Balázs püspök közbenjárását kérjük a 

torokbaj és minden más bajból való szabadulásért. Hitünk 

elűzi a félelmet, és megerősít az Isten követésében. 

A BALÁZS-ÁLDÁS KÖNYÖRGÉSE 

Szent Balázs püspök, vértanú közbenjárása által 

szabadítson meg és őrizzen meg téged az Úr a torokbajtól és 

minden más betegségtől. Az Atya, a Fiú + és a Szentlélek 

nevében. 
 forrás: Hankovszky Miklós plébánia.net 

Balázs-áldás Tabon a templomban febr. 3.-án a 

Szentmiséken lesz. A fíliákban febr. 3.-án, 9.-én és 10.-én a 

kiírt miserend szerinti napon.  

Szentek ünnepei 

Tab – hétfő, szerda, péntek: 18
00 

Tab – kedd, csütörtök, szombat: 7
00 

Tab – vasárnap:   9
30

, 18
00

 

Bábony: febr. 9., szo.-15
00

, febr. 23., szo.-15
00 

Megyer: febr. 16., szo.-15
00

, márc. 2., szo.-15
00 

Lulla:  febr. 3., vas.-8
00

, febr. 17., vas.-8
00

 

Sérsekszőlős: febr. 10., vas.-8
00

, febr. 24., vas.-8
00

 

Torvaj:  febr. 3., vas.-11
00

, febr. 17., vas.-11
00

 

Zala:  febr. 10., vas.-11
00

, febr. 24., vas.-11
00 

Imacsoport: Tab - 2013. február 6., szerda - 18
30

-19
30

 

  Tab - 2013. február 20., szerda - 18
30

-19
30

 

Mise- és szertartásrend 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab 

8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808 

www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Ha azonban valaki alázatos, tisztelettudó lélekkel áll Isten 

előtt, akkor két kezét kiegyenesítve egymáshoz illeszti. Ez a 

tartás szilárd fegyelmezettséget, öntudatos tiszteletadást jelent. 

Alázatosan és jól rendezetten szól ebből a mi szavunk 

Istenhez, és e helyzetben figyelmes készséggel hallgatjuk Isten 

szavát. De ez a kéztartás kifejezhet megadást és odaadást is, ha 

kezeinket, melyekkel védekezünk, most mintegy összekötözve 

az Ő kezébe helyezzük. 

 Előfordulhat az is, hogy a lélek nagy örömében vagy 

hálájában egészen megnyílik Isten előtt, hogy orgonaként 

minden regiszterét megnyitja s kiárad belső gazdagsága. Vagy 

a vágy feszíti a lelket s azért kiált. Ilyenkor kitárjuk karjainkat 

és szétterjesztjük kezünket, hogy szabadjára engedjük a lélek 

áramát, vagy, hogy a lélek teljes egészében fölfoghassa azt, 

amire vágyik. 

És végre megtörténhetik, hogy valaki egészen átfogja 

önmagát mindazzal, ami ő és amije van, hogy teljesen átadja 

magát Istennek, tudva, hogy ez áldozatot jelent. És ekkor 

keresztbe teszi a mellén karjait és kezeit. Szép és nagyszerű a 

kezek beszéde. Az Egyház azt mondja róla: Isten azért adta 

nekünk, hogy lelkünket hordjuk benne. ''Azért nagyon becsüld 

meg ezt a szent beszédet. Isten hallgat reá. Hiszen a lélek 

legmélyéből szól. De szólhat a szív lustaságáról, 

szórakozottságáról és egyéb rosszról is. Tartsd hát jól a kezed, 

de légy rajta, hogy bensőd valóban megfeleljen ennek a 

külsőnek! 

Igen finom dolgokról beszéltünk eddig. Tulajdonképpen 

nem is szól az ember szívesen ilyesmiről. Valami belső szózat 

tiltakozik ellene. Legyünk hát annál gondosabbak a 

gyakorlatban. Ne csináljunk a kéztartásból üres, mesterkélt 

játékot, hanem legyen az olyan nyelv, amellyel a test tiszta 

igazságban elmondja Istennek azt, ami a lelket eltölti. 

                                       forrás: Romano Guardini: Örökmécs 

A Kéz –II. 

- Egyházmegyei Családi Lelkinap: Kaposvár, 2013. február 23. 

- Balatonszemesi Ifjúsági Találkozó: 2013. február 9. 

Részletek és szórólapok az újságos polcon és az interneten. 

Programok: 


