VI. évf. 24. szám

2017. június 18.

Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Jeruzsálem, szentek otthona, * dicsérd fölséges Istened!
Ünnepek és emléknapok
Gonzága Szent Alajos szerzetes
emléknapja
Péntek (június 23.):
Jézus Szentséges Szíve főünnep
Szombat(június 24.):
Keresztelő Szent János születésének
főünnepe
Szerda (június 21.):

Hirdetések
Hálásan
köszönöm
mindazok
munkáját,
akik
a
plébániatemplom búcsújának szervezésében, a templom
körüli tér takarításában és egyéb munkálatokban kivették
részüket. A Jó Isten fizessen vissza mindenért százszorosan.
Külön köszönöm a Polgármester úr, a GAMESZ, és az
Önkormányzat támogató segítségét!
Június 20-án, kedden, június 21-én, szerdán és június 22-én,
csütörtökön a szentmisék elmaradnak, mivel Lajos atyával
mindketten az évi kötelező lelkigyakorlatunkon veszünk részt
Veszprémben.
Június, Jézus Szíve hónapja, a péntek esti szentmisék előtt 1730
órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.
Június 29-én, csütörtökön Szent Péter és Pál apostolok
főünnepén a torvaji hegyen 1800 órai kezdettel tartjuk meg a
fogadalmi szentmisét, rosszidő esetén a torvaji templomban.
Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket.
A tabi Takáts Imre Szociális Otthon alapítványa július 1-jén,
szombaton 1800 órai kezdettel műsort ad a Művelődési
Központban. Jegyek már elővételben is kaphatók a szociális
otthonban és a Művelődési Központban 500 Ft-os egységáron.
Támogatói jegy is vásárolható ezeken a helyszíneken 500 Ft-os
áron.
Az Új Ember és Keresztény Élet újságokat vigyük el az újságos
polcról.
Sifter Gergő plébános

Ima
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért:
Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.
Adj bátorságot, hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk,
Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon!
Ámen

A lancianói átváltozási csoda (Olaszország, 750)
Körülbelül 750-ben történt. Egy alkalommal a lancianói Szent
Legonziano templomban fiatal pap misézett. Gyötrő kétség
szállta meg, vajon e fehér ostya, melyet kezében tartott, valóban
az Istenember testévé és a kehelyben levő bor Krisztus vérévé
változott-e. Egyszerre forróság öntötte el, megrendülten
szemlélte: az aranypaténán (aranytálkán) levő hófehér Szentostya
megváltoztatta színét, piros lett és felduzzadt, vérző húsdarab lett
belőle, míg a kehelyben piros vér pezsgett. A pap sírva borult
térdre, miközben Szent Tamás apostol szavait suttogta: „Én
Uram, és Istenem!” Egész teste remegett, nem volt ereje a szent
cselekmény befejezéséhez. A paténát a csodás Testtel és a
kelyhet a drágalátos Vérrel gondosan megőrizték és mind a mai
napig őrzik a templomban. A lancianói csoda folytonos csoda: az
átalakult részek nem romlottak meg, épségben maradtak több,
mint ezer éven át mostanáig. Lanciano érseke 1970-ben
szaktudósokból álló orvosi bizottságot hívott össze, melynek
vizsgálati eredményéről a következő okirat tanúskodik:
Lanciano érseke és Ortana püspöke, szám: 06/L/XX.
Alulírott Lanciano érseke tudtul adja és tanúsítja, hogy a
lancianói Szent Ferenc templomban, a nép nyelvén „Az
Eucharisztia csodájának szentélyében”, a VIII. századtól őrzik az
eucharisztikus maradványokat hús és vér alakjában. Az
átváltozási csoda szentmise közben történt a Szent Legonziano
templomban, amely fölött emelkedik a már fent említett szentély.
Érseki kezdeményezésre szaktudósok orvosi bizottsága
megvizsgálta a szent ereklyéket; a vizsgálat hónapokig tartott.
A tudományos vizsgálat eredménye: valóságos húsról és vérről
van szó. Sem a test, sem a vér nem származik embertől. A hús
egyértelműen szívszövet struktúrára utal. A hús és a vér egyazon
vércsoporthoz tartozik. A vér diagramja, mai értelmezés szerint,
emberi vérre „átvihető”. A hús és vér élő személyt feltételez.
Alulírott kezeskedik a fentiek valódiságáért.
Érseki bélyegző (érsek és püspök)
Pacifico Perontoni
forrás: internet

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: 06- 84/ 321- 808
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
Június 19, hétfő:1800 Tab - Június 20., kedd: elmarad
Június 21., szerda: elmarad - Június 22 ., csüt.:elmarad
Június 23., péntek: 1800 Tab - Június 24., szombat: 700 Tab
Június 25., vasárnap:
Sérsekszőlős: 800 - Zala: 930 - Tab: 1100 és 1800
Június 26., hétfő: 1800 Tab - Június 27., kedd: 1800 Tab
Június 28., szerda: 700 Tab
Június 29 ., csüt.: 1800 Tab - 1800 Torvaj, fogadalmi szentmise
Június 30., péntek: 1800 Tab
Július 1., szombat: 700 Tab - 1800 Megyer
Július 2., vasárnap:
Lulla: 800 - Tab: 1100 és 1800 - 1500 Bábony

