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Hivatali órák:   csütörtök.: 16
00

 - 17
30 

óráig 

                            szombat:     9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Keresztelés:       szombat: 10
00

 órakor 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő, Kedd:       Tab     18
00

 óra 

Szerda:               Tab       7
00

 óra  

Csütörtök:       Tab     18
00 

óra     

Péntek:        Tab     18
00

 óra  

Szombat:             Tab       7
00

 óra  

Páratlan héten szombaton:      Megyer    18
00

 óra   

Vasárnap:                 Tab        11
00

 óra és 18
00

 óra 

Páros héten vasárnap:  Sérsekszőlős     8
00

 óra 

Zala:                 9
30

 óra 

Páratlan héten vasárnap: Lulla                 8
00

 óra 

   Torvaj              9
30

 óra 

Minden hónap első vasárnap: Bábony     15
00

 óra  

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Menjetek el az egész világra * és hirdessétek az evangéliumot. 

Hétfő (augusztus 22.): Boldogságos Szűz Mária királynő  

   emléknapja 

Szerda (augusztus 24.): Szent Bertalan apostol ünnepe 

Szombat (augusztus 27.): Szent Mónika emléknapja 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

emelkedtek, bizánci missziós püspök tevékenykedett az 

országban. Ő mégis II. Henrik leányát, Gizellát vette feleségül, 

akinek kíséretében lovagok jöttek nyugatról nagy számban, és 

bencés szerzetesek alapítottak kolostorokat, amelyek közül 

Pannonhalma volt a legnevezetesebb, és az is maradt napjainkig. 

Mint uralkodó azonban továbbra is pártfogolta a keleti 

keresztényeket. Az ortodox egyház éppen napjainkban vette fel őt 

szentjeinek sorába. Esztergom már Géza fejedelem idején is a 

főváros volt, ekkor István az egyházi és világi hatalom 

középpontjába tette. Kialakította a nyugati szertartású egyházi élet 

alapjait, tíz püspökséget szervezett, minden tíz falunak templomot 

kellett építenie, ahová az egyes falvak lakosságának 

vasárnaponként el is kellett mennie misére. Székesfehérvárott 

rendszeresen törvénynapokat tartott, ahol panaszokat hallgatott 

meg, igazságot szolgáltatott.  

A mai keresztény magyarság kulcskérdése ugyancsak a szilárd 

katolikus hívő magatartás kialakítása. Ma ehhez kevés segítséget 

nyújtanak a keresztény kultúra művészeti, irodalmi és tudományos 

eredményei. Ma már sehol nincs keresztény társadalom, ezek 

értékeit turisták nézik múzeumokban, képtárakban, 

templomokban. Megragadja őket ezeknek szépsége, 

elgondolkodnak annak az életnek a milyenségén, ahol ezek az 

alkotások létrejöttek, de a mai élet alakításához ezek nem sokban 

járulnak hozzá. A mai életet a televízió műsora táplálja, a 

számítógépek internet-hálózata, a jobb kereseti lehetőségek, és 

még sok minden ehhez hasonló.  

Hitünk megalapozásához keressük meg azokat az utakat, amelyek 

megfelelnek a mai helyzetnek! A legfontosabb az, hogy a felnőtt 

keresztények tekintsék szívügyüknek hitük, hívő életük 

elmélyítését. 

               forrás: plébánianet, internet 

Nemzeti életünk jelentős évfordulót ünnepel: a keresztény 

Magyarország fennállásának több mint ezeréves évfordulóját.  

Ünnepnap számunkra, kiemelkedő ünnepnap. A kezdetekre 

emlékezünk, arra az útra, amelyen az első szent királyunk 

indította el nemzetünket, és amelyet ma nekünk kell járnunk, 

amelyet ma nekünk kell megtalálnunk, és másoknak is 

megmutatnunk. Csak a szentistváni út járható ma is. Csak ezen az 

úton boldogulhat nemzetünk. 

Szent István Esztergomban született 969 körül. A keresztény hitre 

térve Szent Adalbert püspök megkeresztelte. Atyjának, Géza 

nagyfejedelemnek művét folytatva kereszténnyé tette nemzetét. II. 

Szilveszter pápától kért megerősítést és koronát, majd 1000-ben 

Magyarország királyává koronázták. Feleségével, Boldog 

Gizellával és fiával, Szent Imrével a magyar családok első szent 

példáját adták. Igazságos, békeszerető és szent életű király volt, 

aki az Egyház törvényeit megtartotta és alattvalói igazi javát 

kereste. Tíz püspökséget, több kolostort alapított, az egyházi életet 

messzemenően támogatta. Miután utolsó fiúgyermekét, Imrét is 

elvesztette, országát a Boldogságos Szűz Mária oltalmába 

ajánlotta. 1038. augusztus 15-én halt meg, és Székesfehérvárott, 

az általa épített Nagyboldogasszony-székesegyházban temették el. 

Szent László király avatta szentté 1083. augusztus 20-án. 

Géza és Sarolta fia, István 18-20 éves lehetett, amikor a magyar 

nép királya lett. Ilyen körülmények között könnyen beláthatjuk, 

milyen nagy személyes értéke és kegyelmi ajándéka volt a 

keresztény hit. Még akkor is, ha már apja, Géza is valamennyire 

keresztény volt, ha ő már gyermekkorában kapta meg a keresztség 

szentségét, és ha kiváló nevelője is volt Szent Gellért 

személyében. Vajon milyen körülmények között alakult ki 

keresztény öntudata, és mi alapozta meg ezt? Amikor már 

fölszentelt királyként szembe kellett néznie a pogány Koppány 

lázadásával, hogyan jutott el addig a döntésig, hogy a keresztény 

magyar államiságot fegyverrel is meg kell védenie? Ezek mind 

vallásos életének személyes titkai, ennek eredményét azonban 

világosan ismerjük. Még azon az áron is megvédte a keresztény 

hitet, hogy eközben magyar vér folyt a csatában. A másik döntés 

ugyancsak karizmatikus kegyelmi ajándékot és kormányzási 

tehetséget tételezett fel. Döntenie kellett arról, hogy a keleti 

kereszténység vagy a nyugati kereszténység népeihez 

csatlakozzon-e? Anyja bizánci keresztény volt, az ország keleti és 

déli részén bizánci szertartású monostorok, templomok 

Augusztus 20. – Nemzeti ünnep 

Előre hirdetem, hogy a Szent Gellért Római Katolikus 

Általános Iskola tanévnyitóját szeptember 1-jén, csütörtökön a 

8
00

 órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk. 

Az esztendő fele eltelt, ha módunkban áll, az egyházi adó 

befizetésével tegyünk eleget egyházi kötelezettségünknek. 

          Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 


