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Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Ujjongás közt ment föl Isten, * az Úr égbe emelkedett harsona szóval.
Ünnepek, emléknapok
Csütörtök (június 1.):
Szent Jusztinusz vértanú emléknapja
Szombat (június 3..):
Lwanga Szent Károly és társai
vértanúk emléknapja

Hirdetések
Június a Jézus Szíve hónapja, a péntek esti szentmisék előtt
1730 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.
Előre hirdetem, hogy június 2-án elsőpéntek, délelőtt a betegek
gyóntatását, látogatását e hónapban Lajos atya végzi. 1700 órától
gyónási alkalom, majd 1730 órától Jézus Szíve litániát
imádkozunk, 1800 órától pedig szentmise lesz.
A csíksomlyói (erdélyi körutazás) zarándokaltról a
következőket hirdetem. Indulás május 30-án, kedden reggel
445 órakor a Galéria elől. Gyülekező a parkolóban. Mindenki
hozzon magával költőpénzt forintban, a belépő jegyeket így szedi
majd be az idegenvezető a buszon. Brassó környékén nem
fogadják el a forintot, célszerű valamennyi román lejt váltani, de
ott is lesz rá lehetőség. A többi helyen általában elfogadják a
forintot, eurót, illetve bankkártyát. Valamint hozzanak magukkal
meleg ruhát, zárt, kényelmes cipőt és esernyőt. A személyi
igazolványát senki ne felejtse otthon! Kérek mindenkit, hogy
indulás előtt kössön egyéni utas- és balesetbiztosítást.
Visszaérkezés június 4-én, vasárnap. Kérem, akik jelentkeztek a
zarándoklatra, a második részletet, 35.000 Ft-ot szíveskedjenek
befizetni a plébánián.
Június 4-e Pünkösdvasárnap, a Szentlélek kiáradásának ünnepe
lesz. Az ünnep mindkét napján vasárnapi miserendet
tartunk. Június 3-án, szombaton 1800 órakor Megyeren lesz
szentmise. Június 4-én, vasárnap 800 órakor Sérsekszőlősön,
930 órai kezdettel Zalán, 1500 órakor Bábonyban, 1100 és 1800
órakor
Tabon
kezdődnek
a
szentmisék.
A
plébániatemplomban 1700 órától szentségimádást tartunk
magyar hazánk, egyházmegyénk, egyházközségeink lelki
megújulásáért. Június 5-én, hétfőn 800 órakor Lullán, 930
órakor Torvajon, 1100 és 1800 órakor Tabon lesznek a
szentmisék.
Június 7-én, szerdán tartjuk a katolikus iskola tanévzáró Te
Deum szentmiséjét 800 órai kezdettel.
A zarándoklat ideje alatt bármilyen ügyes bajos dologgal
forduljanak dr. Takács Lajos ny. plébános atyához, aki a
helyettesítést végzi.
Sifter Gergő plébános

Mennybe mentél
Úr Jézus, aki mennybe fölmentél,
Ott nékünk helyet készítettél.
Örök otthon vár mireánk,
Azért dicsér most imánk.
Úr Jézus, áraszd ki erődet:
Szólhasson bizonyságot néped.
Megtalálva a helyét,
Néked szánja életét!
Úr Jézus, hisszük: eljössz ismét,
S hódol majd a világmindenség.
Leborulunk előtted,
Úgy dicsérjük szent Neved.
Úr Jézus, így áldunk, így várunk.
Siklós József

Mennybemenetel
Ki az, aki fölmegy? Ugyanaz, aki leszállt.
Azért szálltál le, Uram, hogy meggyógyíts,
azért szálltál fel, hogy fölemelj.
Ha magamtól emelkedem fel, elesem,
de ha te emelsz fel, sértetlen maradok...
Neked, aki feltámadsz, ezt mondom:
Uram, te vagy a reménységem;
neked, aki a mennybe szállsz:
te vagy az én menedékem.
Áldozócsütörtök vagy áldozónap húsvét után a negyvenedik nap.
1918-ig ekkor zárult a húsvéti szentáldozás ideje, ebből ered az
ünnepnap egyedülálló, magyar neve: áldozócsütörtök. Jelenleg
pünkösd vasárnapján az esti szentmiséig tart a húsvéti idő.
Urunk mennybemenetelét az ősegyház a IV. századig a
Szentlélek eljövetelével együtt, pünkösdkor ünnepelte. De
ekkortól a Szentírásból ismert húsvét utáni negyvenedik napra
került. Így a nyugati kereszténységben legkorábbi lehetséges
dátuma április 30, a legkésőbbi június 3. A XII. századtól kezdett
elterjedni az ünnephez kapcsolódó körmenet szokása. A
középkori és kora újkori Magyarországon szokás volt, hogy az
áldozócsütörtöki misén a mennybemenő Krisztust ábrázoló
szobrot kötelekkel felhúzták a templom mennyezetéig. Liturgikus
színe a fehér. Az ünnep témáját az evangélikus liturgikus könyv
így foglalja össze: „Isten jobbjára ült: közbenjár egyházáért.”
Szent Ágoston szerint az egész világon elterjedt ünnep. Az Úr
utolsó rendelkezéseit, a Vigasztaló megígérését és a
mennybemenetelt beszéli el a liturgia.
„Feltámadásod, Uram, a mi reménységünk, Mennybemeneteled a
mi megdicsőülésünk... Add, hogy veled együtt mi is a mennybe
menjünk, és szívünk hozzád emelkedjék. De azt is add meg, hogy
fölemelkedve ne váljunk gőgössé, se ne bizakodjunk el erényeink
miatt, mintha a mi tulajdonunk volna. Add, hogy a szívünk a
magasban legyen, de melletted, mert a szív felemelése, de nem
tehozzád, az kevélység, hozzád emelése viszont biztonság. Te,
aki fölmentél a mennybe, menedékünk lettél...” (Szent Ágoston)
Magyar Kurír
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Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
Május 29., hétfő: 1800 Tab - Május 30., kedd: 1800 Tab
Május 31., szerda: 800 Tab - Június 1., csüt.: 1800 Tab
Június 2., péntek: 1800 Tab
Június 3., szombat: 700 Tab - 1800 Megyer
Június 4., Pünkösdvasárnap:
Sérsekszőlős: 800 – Zala: 930 - Tab 1100 és 1800 - 1500 Bábony
Június 5., Pünkösdhétfő:
Lulla: 800 - Torvaj: 930 - Tab: 1100 és 1800
Június 6., kedd: 1800 Tab
Június 7., szerda: 800 Tab – Te Deum, tanévzáró szentmise
Június 8 ., csüt.: 1800 Tab - Június 9., péntek: 1800 Tab
Június 10., szombat: 700 Tab
Június 11., vasárnap: Lulla: 800 - Tab: 1100 és 1800

