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

Április 1.,Virágvasárnap: Szentmise, passió: 800-Lulla, 930-Tab,   
  1100Torvaj,1700-Tab,Szentségimádás, 1800-Tab
Április 2., nagyhétfő 1800-Tab
Április 3., nagykedd 800-Tab
Április 4., nagyszerda 1800-Tab

Április 5., nagycsütörtök
1800 - Tab - Utolsó Vacsora emlékére mondott szentmise

Szentmisét követő Lamentáció (zsolozsma)
Április 6., nagypéntek - szigorú böjti nap!!!

1500 - Tab - Keresztút
1800 - Tab - Igeliturgia, Passió, Kereszthódolat, Szentáldozás

Szertartást követő Lamentáció (zsolozsma)
Április 7., nagyszombat

2000 - Tab - Húsvét vigíliája - Feltámadási mise, körmenet
Mindenki legyen szíves hozzon magával egy szál gyertyát!

Április 8., Húsvétvasárnap
700-Tab, Ételszentelés

800-Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Zala, 1400-Megyer, 1800-Tab
Április 9., Húsvéthétfő

800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj, 1400-Bábony, 1800-Tab

Mise- és szertartásrend

Zsoltár: Istenem, Istenem, * miért hagytál el engem?

I. évf. 5. szám. 2012. április 1.

Az emberek megváltásának és Isten tökéletes megdicsőítésének 
művét Krisztus főképp az ő húsvéti titka által vitte végbe, amikor 
halálunkat halálával megtörte, és az életet föltámadásával újjásze-
rezte. Ezért az Úr szenvedésének és föltámadásának Húsvéti szent 
háromnapja az egész liturgikus év tetőpontjaként tündöklik, ahogy 
a vasárnap csúcspont a köznapok fölött.

Ez a 3 nap egyetlen ünnep - egyetlen titok - elválaszthatatlanul ösz-
szetartozik. Az Úr szenvedésének és föltámadásának húsvéti szent 
háromnapja a NAGYCSÜTÖRTÖK esti misével kezdődik, középpont-
ja a húsvéti virrasztás, befejezője pedig Húsvétvasárnap Vecsernyéje.

Az esti órákban kezdődik az „utolsó vacsora miséje”. Ezen lehe-
tőleg vegyen részt az egész közösség, a papság és a hívek, ki-ki a 
maga szolgálatát végezve. A hívek csak mise közben áldozhatnak, 
a betegek azonban a nap bármely órájában részesíthetők a szentál-
dozásban. Az esti mise témája: Krisztus Urunk papi tevékenysége 
az utolsó vacsorán. A szentleckében (1Kor 11,23-26) elsősorban az 
Eukarisztia alapításáról emlékezünk meg. Az evangéliumban Jézus 
csodálatra méltó szeretetét idézzük fel (Jn 13,1-15), mellyel meg-
mosta tanítványai lábát. E mise sajátosságai: amikor énekelni kezd-
jük a Gloriát (Dicsőséget), megszólalnak a harangok és az oltárcsen-
gők, és a hívek harangzúgás közben orgonakísérettel éneklik végig 
azt. Ettől kezdve a húsvéti vigília Gloriájáig nem szól harang, és az 
oltárcsengő helyett kereplőt, fakalapácsot használnak a szomorúság 
jeleként.

A homília az utolsó vacsora legfontosabb misztériumairól szól: az 
Eukarisztia és a papi rend szentségének alapításáról, valamint a fele-
baráti szeretet parancsáról. Utána - ott, ahol a lelkipásztori megfon-
tolások ajánlják - elvégzik a lábmosás szertartását. A pap odajárul, 
és egyenként vizet önt a kiválasztottak lábára, majd a segédkezők 
közreműködésével megtörli azt. Közben antifónákat vagy más alkal-
mas énekeket énekelnek. Mindjárt a lábmosás után következnek az 
egyetemes könyörgések; hitvallást ebben a misében nem mondunk.

Az áldoztatás az e misében átváltoztatott Eukarisztiával történik. 
A mise az áldozás utáni könyörgéssel ér véget, tehát nincs áldás 
és elbocsátás. A mise végeztével az Oltáriszentséget ünnepélyesen 
az e napokra külön fenntartott őrzési helyére viszik, és a húsvéti 
vigíliamise áldoztatásáig ott őrzik. Ezután következik az oltárfosztás.

NAGYPÉNTEKEN és a következő napon az Egyház ősrégi ha-
gyomány alapján egyáltalán nem mutat be miseáldozatot, nem 
szolgáltat ki ünnepélyesen szentségeket. Az oltár legyen teljesen 
puszta: kereszt, terítők és gyertyatartók nélkül. A délutáni órákban 
ünnepeljük meg Urunk szenvedésének emlékezetét. A szertartáson 
a pap és a segédkezők az oltárhoz vonulnak, ott meghajolnak, majd 
vagy arcra borulnak, vagy csak letérdelnek és egy ideig mindnyájan 
csendben imádkoznak. Ezután a pap a segédkezőkkel a papi szék-
hez vonul, és „Könyörögjünk” felszólítás nélkül, a nép felé fordulva 
könyörgést mond. Ezzel kezdetét veszi az igeliturgia. Teljes egészé-
ben olvassák fel az előírt olvasmányokat: a) az első olvasmány Iza-
iás próféta könyvéből (52,13-53,12) a „fájdalmak férfiáról” szól. Az 
olvasmányt zsoltár követi; b) a második olvasmány a Zsidókhoz írt 
levélből (4,14-16; 5,7-7), Jézusra, mint főpapra és áldozatra utal. Az 
evangélium előtti vers után olvassák vagy éneklik c) Urunk szenve-
désének történetét (passió) Szt. János evangéliumából.

Húsvéti Szent Háromnap Ezután legyen homília, ha alkalmasnak látszik. Az igeliturgiát 
az egyetemes könyörgések fejezik be. A pap a papi szék előtt vagy az 
ambónál, vagy az oltár előtt állva, összetett kézzel mondja a könyör-
gés felhívó részét, amely kifejezi a könyörgés szándékát. Ezt követő-
en mindenki kis ideig csendben imádkozik, majd a pap kitárt karral 
elmondja magát a könyörgést. A hívek a könyörgés egész ideje alatt 
térdelhetnek vagy állhatnak. A misekönyvben található könyörgé-
sek közül a pap kiválasztja azokat, amelyek a helyi körülményeknek 
leginkább megfelelnek, de meg kell tartani az egyetemes könyörgé-
sekre megállapított sorrendet.

Hódolat a Szent Kereszt előtt: E szertartás igen régi. Jeruzsálem-
ben kezdték, ahol a Szent Kereszt ereklyéjét mutatták fel. A szertar-
tás két részre tagolódik: a) a Szent Kereszt felmutatása; b) hódolat a 
Szent Kereszt előtt. Az elhelyezett Szent Kereszt előtti hódolatra el-
sőként a pap indul, majd a papság és utána a hívek. Körmenetszerű-
en vonulnak sorban a kereszthez, amely előtt egyszerű térdhajtással 
fejezik ki hódolatukat. Közben antifónát, Panaszéneket, vagy ezek 
helyett egyéb ideillő éneket énekelnek. A jel valódisága azt kívánja, 
hogy csak egy kereszt előtt történjék a hódolat, melynek végeztével 
a keresztet az oltár mellé teszik.

Szentáldozás: Az oltárra ráteszik a terítőt, a korporálét és a mi-
sekönyvet. Az Oltáriszentséget a diakónus, vagy ennek hiányában 
maga a pap, két égő gyertyát vivő ministráns kíséretében hozza 
el az őrzési helyéről. Ezután a pap szokásos módon mondja az Úr 
imádságának bevezetését, majd együtt folytatja mindenki. A pap az 
embolizmus és a békerítus elhagyásával azonnal az áldozás előtti 
imákat mondja: „Íme, az Isten Báránya...” Megáldozik, majd a híve-
ket áldoztatja meg. Áldoztatás után az Oltáriszentséget ismét a kü-
lön őrzési helyre viszi. Elmondja az áldozás utáni könyörgést, majd 
zárókönyörgéssel bocsátja el a népet. Nagypéntek szigorú böjti 
nap, hústól való megtartóztatással.

NAGYSZOMBATON az Egyház Urunk sírjánál időzik, szenve-
déséről és haláláról elmélkedik. Az oltár pusztán áll. Az Egyház e 
napon szigorúan tartózkodik a mise bemutatásától. A szentáldozást 
is csak haldoklónak nyújtja Útravalóként. A szentgyónást és a bete-
gek kenetét kivéve a többi szentséget sem szolgáltatják ki. 


