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Hivatali órák:   csütörtök.: 16
00

 - 17
30 

óráig 

                            szombat:     9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Keresztelés:        szombat: 10
00

 órától 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise- és szertartásrend: 

Augusztus 28., hétfő:18
00

 Tab  -  Augusztus 29., kedd: 18
00

 Tab 

Augusztus 30., szerda: 7
00

 Tab -  Augusztus 31 ., csüt.:18
00

 Tab  

Szeptember 1., péntek:  8
00

 Tanévnyitó -  18
00

 Tab  

Szeptember 2., szombat.: 7
00

 Tab 

Szeptember 3., vasárnap: 

Sérsekszőlős: 8
00

 – Zala: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00

  -  Bábony:15
00 

Szeptember 4., hétfő: 18
00

 Tab  -  Szeptember 5, kedd: 18
00

 Tab 

Szeptember 6., szerda: 8
00

 Tab - Szeptember 7 ., csüt.: 18
00

 Tab 

Szeptember 8., péntek: 18
00

 Tab - Szeptember 9., szom: 7
00

 Tab 

Szeptember 10., vasárnap: 

Lulla: 8
00

 - Megyer: 9
30

 - Tab: 11
00

 és 18
00 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Örökké tart, Uram, a te irgalmad: * ne vesd meg kezed alkotásait! 

Szeptember 1-jén megkezdődik az új tanév, és ezzel együtt a 

hitoktatás is az iskoláinkban. Kérjük a kedves szülőket, hogy 

ne feledkezzenek meg gyermekeik vallásos nevelésére tett 

ígéretükről és engedjék, hogy a világi tanulmányok mellett a 

hittanórákon, és a vasárnapi szentmiséken Istent és az ő tanítását 

megismerjék.  

A Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola tanévnyitó 

szentmiséjét szeptember 1-jén, pénteken a 8
00

 órakor kezdődő 

szentmise keretében tartjuk! 

Szeptember 1-jén elsőpéntek, délelőtt a betegek látogatását és 

gyóntatását végzem, 17
30

 órától gyónási alkalmat biztosítunk, 

18
00

 órakor pedig szentmise lesz. 

Szeptember 3-án, vasárnap 15
00

 órától a reformáció emlékére 

ünnepi Istentisztelet lesz a megyeri új református templomban. 

Marosvásárhelyről vendégek érkeznek, akik az ünnep alkalmából 

koncertet adnak, amin megzenésített József Attila versek is 

elhangzanak. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit.  

Előre hirdetem, hogy a megyeri templom búcsúját 

Kisboldogasszony ünnepéhez kötődően szeptember 10-én, 

vasárnap a 9
30

 órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk. 

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

befizetésével tegyünk eleget egyházi kötelezettségünknek. 

        Sifter Gergő plébános 

Szent Mónika élete minta a családanyák számára. Mindenekelőtt 

örök hűségben élt férjével, Patriciussal. Pedig annak nehéz, 

lobbanékony és heves természete óriási teher volt. Zsarnoki 

módon megkövetelte, hogy mindenben az ő akarata 

érvényesüljön. Mónika keresztény alázattal felelt a 

"támadásokra": készségesen alárendelte magát férje akaratának, 

szelídséggel, szolgálatkészséggel és nyájassággal próbálta őt 

megnyerni Krisztusnak. Még hűtlenségét is elnézte neki, zokszó 

nélkül tűrte a szidalmazásokat és a bántalmazásokat. Mai 

szemmel már-már érthetetlen türelmességével végül elérte, hogy 

Patricius önként belátta hibáit, s egyre nagyobb tisztelettel és 

szeretettel fordult hitvese felé. Szomszédasszonyainak, akik 

ámulva nézték, milyen szeretettel veszi körül Szent Mónika a 

saját férjüknél sokkalta nehezebb természetű Patriciust, 

odavetette: "Kevesebbet nyelveskedjetek és készségesebben 

engedelmeskedjetek férjeteknek, akkor nálatok sem lesz baj." 

Ezzel nyerte el szeretteinek és magának a földi életben 

mindannyiunk által vágyott harmonikus családi életet. 

Pedig Mónikának nemcsak a férje, hanem anyósa részéről is 

sokat kellett tűrnie. A pogány nő sokáig ellenséges szemmel 

figyelte menyének minden lépését. A szolgák rosszakaratú 

sugdosása alapján igaztalan vádakkal illette Mónikát. ő erre ismét 

saját receptjét alkalmazta: páratlan szelídséggel és tiszteletteljes 

Szentek üzenete 

magatartásával leszerelte anyósa bizalmatlanságát, és megnyerte 

a szívét. Lassanként anyós és meny a legmeghittebb viszonyba 

kerültek egymással. Elsőszülött fiának, Ágostonnak a 

kicsapongásai nagyon megszomorították Szent Mónika szívét. 

Kimondhatatlan aggódással figyelte tévelygéseit. Itt már 

szelídsége és kedvessége is kevésnek bizonyult, Ágoston annyira 

elmerült bűneiben. Nem maradt más fegyver számára, mint a 

soha meg nem szűnő imádság. Árnyékként követte tévelygő 

gyermekét. Elkísérte Rómába, majd Milánóba is. Itt 

megismerkedett Szent Ambrussal és kérte, foglalkozzon fiával. 

Ambrus keményen közbenjárt, s hatására Ágoston 386-ban 

felvette a keresztség szentségét nagyszombat éjszakáján. Ezzel 

Mónika megajándékozta az emberiséget az egyik legjelentősebb 

keresztény gondolkodóval és egyháztanítóval.  

Mónika ezzel teljessé tette az életét. Fiának megvallotta: 

"Egyetlenegy dolog miatt kívántam a földön időzni, hogy 

katolikus kereszténynek lássalak, mielőtt meghalok. Az Úr 

sokkal többet adott: megérhettem, hogy lemondtál a földi 

boldogságról, s most szolgái közt láthatlak." 

Ne kívánjunk mi sem mást gyermekeinknek és önmagunknak. 

Akkor olyan boldogsággal térünk meg az Úrhoz, ahogy Szent 

Mónika tette egy hosszú, megpróbáltatásokkal teli élet után. 

A keresztség után elhagyták Milánót, visszavonultak 

Cassiacumba, majd elhatározták, hogy hazatérnek Afrikába. 

Mónika még a tengerre szállás előtt megbetegedett és 387-ben 

meghalt, miután a család férfitagjai megkeresztelkedtek. 

Kívánsága szerint Ostiában temették el. 

Az ágostonos remeték a 15. században május 5-én ünnepelték 

Ágoston megtérését, az előző napot, május 4-ét választották arra, 

hogy megemlékezzenek Mónikáról. 1969-ben az ünnepet Szent 

Ágoston ünnepnapja elé, augusztus 27-re helyezték át. Szent 

Mónikát a X. században kezdték el tisztelni, és Ágoston-rendi 

apácaruhában ábrázolják. Az édesanyák, az özvegyek 

védőszentje, és a szülések enyhítőjeként is hívják segítségül. 

     forrás: internet 

Hétfő (augusztus 28.): Szent Ágoston püspök és 

   egyháztanító emléknapja 

Kedd (augusztus 29.): Keresztelő Szent János  

   vértanúságának emléknapja 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

Hirdetések 

 


