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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Veszem az üdvösség kelyhét, * és az Úr nevét hívom segítségül.
Ünnepek, emléknapok
Szent Bonifác püspök és vértanú emléknapja
Jézus Szentséges Szíve főünnepe
A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
emléknapja

Kedd (június 5.):
Péntek (június 8.):
Szombat (június 9.):

Hirdetések

Június 3-án az elsővasárnapi Szentségimádás elmarad, de 1800
órakor is lesz ünnepi szentmise a plébániatemplomban.
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 a Jézus Szíve hónapja, a péntek esti szentmisék előtt fél
6 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk.
Június 13-án, szerdán a reggel 800 órakor kezdődő szentmise
keretében tartjuk a tanévet lezáró hálaadó szentmisét
(Te Deum), majd nyári szünetre bocsátjuk diákjainkat.
Június 29-én, pénteken Szent Péter és Pál apostolok főünnepén
a torvaji hegyen 1800 órai kezdettel megtartjuk a fogadalmi
szentmisét, rosszidő esetén a torvaji templomban. Szeretettel
hívjuk és várjuk a Testvéreket.
Sifter Gergő plébános

Az Úrnapi körmenet liturgiája
Az ünnepi szentmise után következik a körmenet. „Kibővíti az
Eucharisztia szertartását: közvetlenül szentmise után, a liturgiában
konszekrált szentostyát kiviszik a templomból, hogy a keresztény
közösség a hitnek és a legszentebb Eucharisztia iránti tiszteletnek
nyilvános tanúságát adja” – olvassuk a fentebb idézett
instrukcióban.
A közömbössé és ellenségessé vált világunkban számos helyen
elmaradt ez a templomon kívüli ünneplés, de mintha a hívek ismét
megéreznék ennek jelentőségét. Rómában Szent II. János Pál pápa
újította fel az eucharisztikus körmenetet.
A körmenet sajátossága a helyi hagyományok szerint az ablakok,
utcák díszítése. Számos helyen művészi módon készülnek a
virágszőnyegek: megelevenítik előttünk a szövegeket, de az
Eucharisztia csodálatos szimbólumvilágát is. Mindezek a mély hit
kifejezői. Ilyen úton viszi az Oltáriszentséget a díszes
szentségmutatóban a körmenetet vezető püspök vagy pap. Ezt az
ünneplést még fokozza a virághintő leányok csoportja és a
ministránsok
ünnepi
szolgálata.
Oltáriszentséget köszöntő énekkel indul a körmenet.
Hagyományosan négy oltárnál áll meg a menet, ahol egy-egy
evangéliumot énekel a pap.
Az első állomásnál Krisztus jelenlétét valljuk meg az
Eucharisztiában.
A második állomás tanúságot tesz arról, hogy a mise áldozat, ahol
jelenvalóvá lesz Urunk örökérvényű, egyetlen áldozata.
A harmadik felhívja figyelmünket az örök élet kenyerére, amely
lelkünk tápláléka.
A negyediknél elmélkedhetünk arról, hogy az Eucharisztia életünk
vigasztalása.

A liturgia ünneplésére válaszunk a hálaadás éneke, a Te Deum
lehet.
Köszönet, hála az elnyert ajándékokért, amelyekre jobban
és megújult lélekkel oda kell figyelni.
Verbényi István
forrás:internet/Magyar Kurír

Babits Mihály: Eucharistia
(részlet)
Az Úr nem ment el, itt maradt.
Őbelőle táplálkozunk.
Óh, különös, szent, nagy titok!
Az Istent esszük, mint az ős
törzsek borzongó lagzikon
ették-itták királyaik
husát-vérét, hogy óriás
halott királyok ereje
szállna mellükbe – de a mi
királyunk, Krisztus, nem halott!
A mi királyunk eleven!
A gyenge bárány nem totem.

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám: : 06- 30/785-1060
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 4., hétfő: 1800 Tab – Június 5., kedd 1800 Tab
Június 6., szerda 800Tab – Június 7., csüt. 1800 Tab
Június 8., péntek 1800 Tab – Június 9., szombat 700 Tab
Június 10., vasárnap:
800 Lulla – 930 Torvaj - Tab: 1100 és 1800
Június 11., hétfő: 1800 Tab – Június 12., kedd 1800 Tab
Június 13., szerda 800Tab – Június 14., csüt. 1800 Tab
Június 15., péntek 1800 Tab – Június 16., szombat 700 Tab
Június 17., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
-Templomainkban a szentmisék után
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő
számlaszámra: 11743112-20002059-00000000. A közlemény
rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az
adott évet.

