
Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab
8660 Tab, Petőfi u. 9/a., 84/321-808,

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

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

Június 10., vasárnap
ÚRNAPJA: Krisztus Szent Teste és Vére
Ünnepi szentmise és körmenet - Tab, 930

A szentmise után minden Kedves Hívőt sok szeretettel várunk 
a Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola ebédlőjébe: 

gulyás-ebédre, pogácsára, és legfőképpen beszélgetésre!
Úrnapján, ezen ünnepi alkalommal csak Tabon 

lesz délelőtt szentmise! (Az esti szentmise is elmarad!!!)

Június 11., hétfő  1800 - Tab
Június 12., kedd  800 - Tab
Június 13., szerda 1800 - Tab
Június 14., csütörtök 800 - Tab
Június 15., péntek, Jézus Szívének ünnepe  1800 - Tab 
Június 16., szombat 800 - Tab, 1800 - Bábony
Június 17., vasárnap 800- Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,   
   1800-Tab
Június 23., szombat 800 - Tab, 1800 - Megyer
Június 24., vasárnap 800- Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Zala,  
   1800-Tab

Mise- és szertartásrend

Zsoltár: Veszem az üdvösség kelyhét, * és az Úr nevét hívom segítségül.

I. évf. 15. szám 2012. június 10.

Egyházunk komoly átéléssel ápolja a Jézus Szíve iránti tiszteletet.
Együtt dobban ez a Szív minden ember szívével. Együtt dobban 

örömünkben, bánatunkban egyaránt. Hiszen Jézus is itt élt a föl-
dön, és közöttünk, emberek között halt meg.

E megdicsőült Szív most értünk - barátaiért, testvéreiért - dobog 
szüntelen a mennyben és az Oltáriszentségben.

A szeretetnek ennél nemesebb biztosítékát és szebb példáját el-
gondolni sem lehet.

Jézus Szíve oltalmába ajánlják magukat a családok, plébániák, 
szerzetesrendek, egyházmegyék, olykor egész országok.

A június hónapot és minden hónap első péntekét Jézus Szíve 
tiszteletének szenteljük.

Beszélgetés a Mesterrel

Jézus Szíve

Az „Elsőpénteki nagykilencedet”, a Jézus Szíve-tisztelet 
imádságos gyakorlatát 9 egymást követő hónapban kell megtar-
tani.

Az elsőpéntek hagyományos formája a minden hónap első pén-
tekén való szentgyónás, majd a szentmisén való részvétel szent-
áldozással.

Jézus 12 ígéretet tett Alacoque Szent Margiton keresztül a világ-
nak, amelyekben megmutatkoznak azok az irgalmak, amelyeket 
Jézus Szíve tesz azok javára akik hittel szeretik, tisztelik és szolgál-
ják AZ Ő ISTENI SZÍVÉT.

Az ígéretek a következők:
1. Megígérem - mondja az Úr -, hogy megadom nekik az álla-

potbeli kötelességeikhez szükséges összes kegyelmet.
2. Megadom és megőrzöm a békét családjaikban.
3. Minden bánatukban, szomorúságukban, gondjaikban meg-

vigasztalom őket.
4. Életükben, de különösen átváltozásuk (haláluk) óráján biztos 

megmenekülésük leszek.
5. Kiárasztom bőséges áldásaimat minden vállalkozásukra.
6. A bűnösök Szívemben megtalálják az Irgalom forrását és vég-

telen tengerét.
7. A bágyadt, lanyha, erőtlen lelkek szeretetre fognak gyúlni.
8. A buzgó lelkek rövid idő alatt tökéletességre jutnak.
9. Meg fogom áldani azokat a házakat, amelyekben Szívem ké-

pét kifüggesztik és tisztelik.
10. A papoknak meg fogom adni a kegyelmet, hogy a legkemé-

nyebb szíveket is megindítsák és megérintsék.
11. Azok nevei, akik ezt az ájtatosságot terjeszteni fogják, Szí-

vembe lesznek írva.
12. Mindazok számára, akik 9 egymásután következő hónap 

első péntekén áldoznak, megígérem a végső megtérés ajándékát; 
ők nem velem ellenségeskedésben fognak átalakulni (meghalni), 
hanem megkapják a szentségeket, és Szívem biztos menedékük 
lesz a végső pillanatban.

Az első péntekek 12 ígérete
Eucharisztia: jelentése „hálaadás”. Így hívják az egész szent-

misét, de az Eucharisztia liturgiáját is, amely az eucharisztikus 
imádsággal a szentmise harmadik része, az igeliturgia után. Szin-
tén Eucharisztiának nevezzük a szent ostyát, az átváltoztatott 
kenyeret, amelyet áldozáskor magunkhoz veszünk, és a szent-
ségházban (tabernákulumban) szüntelenül imádunk. Amikor 
azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus áldozata az eucharisztikus 
ünneplésben jelenvalóvá válik, a „szent áldozatról” beszélünk. A 
„kenyértörés” szó, amely a megosztás gesztusára utal, a legrégeb-
bi elnevezése ennek a szentségnek. A „szentmise” szó az ünnep-
lés végével, a hívek elbocsátásával, küldésével van kapcsolatban, 
hogy mindannyian Jézus Krisztus tanúi legyenek mindennapi 
életükben, abban a környezetben, amelyben élnek. A Eucharisz-
tia a szíve és a csúcspontja az Egyház életének, Isten iránti imáda-
tunk legtökéletesebb kifejezése. 

Hiszek - Kis katolikus katekizmus

Az Oltáriszentség - Eucharisztia

Balás Béla megyéspüspök úr kézfeltétele és imádsága által 
2012. június 30-án a 1030-kor kezdődő szentmise keretében,

a kaposvári Nagyboldogasszony Székesegyházban
á l d o z ó p a p p á  s z e n t e l i

H o r v á t h  A n d r á s  d i a k ó n u s t !
A szentelési szentmisére Tabról buszt szervezünk.

Részvételi szándékukat, kérjük június 17-ig jelezzék számunkra!

András atya újmiséjét Tabon 
2012. július 8-án, 930-kor mondja.

A szentmise végén újmisés áldásban 
részesülhetnek a kedves hívek!

Papszentelés - Újmise

Hálásan köszönjük mindazok munkáját, 
akik plébániatemplomunkat, 

valamint a templomkertet a búcsúi ünnepre 
virágozással, takarítással, fűnyírással, söpréssel, stb. 

széppé varázsolták.


