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

2012. június 19-től
 a hétköznapi reggeli szentmisék 

7 órakor kezdődnak!

JJúnius 24., vasárnap 800- Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Zala,  
   1800-Tab
Június 25., hétfő  1800 - Tab
Június 26., kedd  700 - Tab
Június 27., szerda 1800 - Tab
Június 28., csütörtök 700 - Tab
Június 29., péntek 1800 - Tab
   1800-Torvaj,szőlőhegyi keresztnél mise
Június 30., szombat          A papszentelés miatt elmaradnak a misék
Július 1., vasárnap 800- Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,   
   1700-Tab, Szentségimádás, 1800-Tab 

Július 8., vasárnap, 930

Horváth András atya újmiséje a tabi plébániatemplomban.
A szentmise végén újmisés áldásban 

részesülhetnek a kedves hívek!

Mise- és szertartásrend

Zsoltár: Hálát adok neked * hogy oly csodásan alkottál!

I. évf. 17. szám 2012. június 24.

A papszentelés az egyház liturgiájának fönséges és fölemelő 
szertartása. Ezt a szentséget ünnepélyes püspöki misén szolgál-
tatják ki. A szertartásnak itt most a leglényegesebb mozzanatait 
közöljük:

Előkészítő szertartások
Az evangélium után a fölszentelendők a püspök elé lépnek, aki 

rövid beszédet intéz hozzájuk. A beszéd után így szól leendő 
papjaihoz:

Kedves Fiaim! Mielőtt az áldozópapság rendjébe lépnétek, a 
nép színe előtt nyilatkoznotok kell, hogy milyen szándékkal vál-
laljátok ezt a tisztséget.
•	 Akarjátok-e a Szentlélek vezetésével szüntelenül gyako-

rolni az áldozópapi szolgálatot, mint a püspökök derék 
munkatársai és az Úr nyájának pásztorai?

•	 Akarjátok-e Krisztus szent titkait a miseáldozatban és a 
szentségekben az egyház hagyománya szerint áhítatosan 
és híven ünnepelni Isten dicsőítésére és a keresztény nép 
megszentelésére?

•	 Akarjátok-e az ige szolgálatát az evangélium hirdetésével 
és a katolikus hit oktatásával méltó módon és bölcsen tel-
jesíteni?

•	 Akartok-e napról napra szorosabban kapcsolódni a mi 
főpapunkhoz, Krisztushoz, és akarjátok-e az emberek üd-
vösségéért Istennek szentelni magatokat vele együtt, aki 
érettünk önmagát mutatta be Atyjának tiszta áldozatul?

A szentelendők minden kérdésre igenlő választ adnak.
Ezután a püspök mindegyikük összetett kezét egymás után a 

maga kezébe veszi és azt kérdezi:
•	 Ígérsz-e tiszteletet és engedelmességet nekem és utódaim-

nak?  Újmisés: Ígérek.
Kézrátétel
A püspök arra szólítja a körülállókat, hogy imádkozzanak a 

szentelendőkért.
Ezt követően kezét mindegyikükre ráteszi. A kézrátételt a töb-

bi jelenlévő pap is elvégzi.
A püspök kézrátétele, valamint a fölszentelő imádság által tör-

ténik meg a szentség kiszolgáltatása.
A beöltözés
A jelenlevő kapok közül néhányan beöltöztetik újonnan föl-

szentelt paptársaikat a papi módra viselt stólába és miseruhába.
A kezek megkenése
A püspök szent olajjal megkeni az újonnan fölszentelt papok 

kezét: A mi Urunk, Jézus Krisztus, akit az Atya Szentlélekkel 
és erővel kent föl, őrizzen meg, hogy megszenteld a keresztény 
népet, és áldozatot mutass be Istennek.

A kehely átnyújtása
A szerpap a püspökhöz viszi a miséhez előkészített paténát az 

ostyákkal, valamint a kelyhet a benne lévő borral és vízzel. A 
püspök ezeket minden egyes elébe térdeplő új pap kezébe adja, 

Papszentelés és közben mondja: Vedd a szent nép áldozati adományát, 
amelyet Istennek kell bemutatnunk! Szívleld meg és kövesd is, 
amit művelsz: alakítsd életedet az Úr keresztjének titka szerint.

A püspök békecsókot ad az újmisés papoknak: Békesség veled!
Újmisés: És a te lelkeddel!
Legtöbbször a jelenlevő áldozópapok is békecsókot váltanak 

új oltártestvéreikkel.
A koncelebráció
A fölszenteltek most már a püspökkel közösen végzik a szent-

misét.              Beszélgetés a mesterrel

Szent Atyám, tartsd meg őket a nevedben, ame-
lyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! Át-
adtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert 
nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból.

Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen taní-
tásod igazság! Amint te a világba küldtél, úgy küldöm 
én is őket a világba. Értük szentelem magamat, hogy 
ők is szentek legyenek az igazságban. (Jn 17,11 kk)

Jézus imája papjaiért

András atya újmiséjére Kaposvárra a busz
 2012. június 30-án, reggel 8 órakor indul a Galéria elől.

A szentmise 10:30-kor kezdődik.
Időben ott kell lennünk, hogy legyen ülőhelyünk a templomban. 

A szentmise után a katolikus gimnáziumban fogyaszthatjuk el a ma-
gunkkal vitt szendvicseinket. A plébánia pogácsát és üdítőt biztosít.

Érkezés - andocsi fagyizás után - délután 4 óra körül lesz.

A jövő vasárnap, július 1-én, 
péterfillér gyűjtést tartunk templomainkban. 

A gyűjtés eredményét a Szentatya rendelkezésére bocsátjuk.


