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Ünnepek, emléknapok
kérlelte őt: „Uram, könyörülj fiamon! Holdkóros szegény, és
Szerda (augusztus 19.):
Szent Bernát apát és egyháztanító
sokat szenved. Hol tűzbe esik, hol meg vízbe. Elvittem
emléknapja
tanítványaidhoz, de nem tudták meggyógyítani.” Jézus így
Csütörtök (augusztus 20.): Szent István király, Magyarország
válaszolt: „Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig leszek még
fővédőszentjének főünnepe
veletek? Meddig tűrjelek titeket? Hozzátok ide a gyermeket!”
Péntek (augusztus 21.):
Szent X. Piusz pápa emléknapja
Jézus ráparancsolt az ördögre, az kiment belőle, és a gyermek
Szombat (augusztus 22.):
Boldogságos Szűz Mária királynő
azonnal meggyógyult.
emléknapja
Amikor Jézus egyedül volt, a tanítványok hozzá mentek, és
megkérdezték: „Miért nem tudtuk mi kiűzni?” Ő így válaszolt:
„Mert gyönge a hitetek. Bizony, mondom nektek, ha csak akkora
Hirdetések
hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok e hegynek itt:
Menj innét amoda! – átmegy, és semmi sem lesz számotokra
Augusztus 16-án, vasárnap ünnepeljük a torvaji templom
lehetetlen.” Mt 17,14-20
búcsúját a 930 órakor kezdődő szentmise keretében. Szokott
Biztos, hogy mindannyiunkban felmerül a kérdés, miben kellett
feltételekkel teljes búcsú nyerhető. Szeretettel hívom és várom a
volna hinniük az apostoloknak? Úgy gondolom, ha a tanítványok
Testvéreket!
ezt is merték volna megkérdezni, erre is kaptak volna választ!!
Augusztus 20-án, csütörtökön államalapító Szent István
Szerintem Jézus a következőket mondta volna a segíteni
30
királyunk ünnepe van. Lullán 8 órakor tartjuk a szentmisét
akarásban felsült barátainak: Higgyétek el, hogy szeretlek titeket
00
kenyérszenteléssel. Tabon, az ünnepség után 10 órakor
és elég hatalmas is vagyok ahhoz, hogy szeretetemmel segíthessek
kezdődik az ünnepi szentmise a város főterén (jó idő esetén),
rajtatok!
amelynek végén a testvéregyházak képviselőivel együtt
A szent író a Bölcsesség könyvében azt írja Istenhez intézett
megáldjuk az új kenyeret. Szeretettel hívom és várom a
szavaiban, hogy „Szeretsz mindent, ami van, és semmit sem utálsz
testvéreket e szép ünnepre. Ezen a napon este nem lesz
abból, amit alkottál. Ha gyűlöltél volna valamit, meg sem
szentmise!
teremtetted volna” (Bölcs 11,24). Logikus, nem? Isten véletlenül
nem csinál semmit. Azért teremtette, mert akarja a létét, akarja a
Rövidesen megkezdődik az új tanév, és ezzel együtt a
létünket, kibontakozásunkat, azt, hogy életünk legyen és életünk
hitoktatás is iskoláinkban. Kérjük a kedves szülőket, hogy ne
bőségben legyen! Vagyunk, mert szeret bennünket a Teremtőnk!
feledkezzenek meg gyermekeik vallásos nevelésére tett
Mennyire egyszerű: puszta létünk bizonyítja Isten szeretetét!! A
ígéretükről, és engedjék, hogy a világi tanulmányok mellett a
gyermek, ha hisz édesapja iránta való szeretetében, akkor mer
hittanórákon és a vasárnapi szentmiséken Istent és az ő tanítását
apja elé állni bizalommal és elmondja kéréseit! Mi is,
megismerjék. Jelentkezni a fakultatív hittanoktatásra az
megtapasztalva nap mint nap Isten irántunk való mindent elsodró
iskolákban a hitoktatóknál lehet!
szeretetét, mustármagnyi bizalommal mernünk kell kéréseinkkel
Az esztendő fele eltelt, ha módunkban áll, az egyházi adó
Mennyei Atyánk elé állni! A csoda nem más, mint hívő ember
befizetésével tegyünk eleget egyházi kötelezettségünknek.
kérésére érkező Isteni válasz!
Böjte Csaba testvér
Sifter Gergő plébános

Teréz anya 8 „parancsolata”
1. Amit évek hosszú során felépítettél, egy másodperc alatt romba
dőlhet. Ne törődj vele! Te csak építs!
2. Ha valakinek segítesz, az emberek haragudni fognak rád.
Ne törődj vele! Te csak segíts annak, akinek szüksége van rá!
3. Minden tőled telhetőt tégy meg a világért! Ezért rúgást kapsz
cserébe.
Ne törődj vele! Te csak tedd, ami tőled telik!
4. Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik.
Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!
5. A becsületesség, a tisztesség és az igazmondás támadhatóvá
tesz.
Ne törődj vele! Te csak légy becsületes, tisztességes és őszinte!
6. Az ember ésszerűtlenül gondolkodik, helytelenül cselekszik és
önző.
Ne törődj vele! Te csak szeresd felebarátodat!
7. Ha jót teszel, azt mások úgy tekintik majd, hogy hátsó szándék
vezet.
Ne törődj vele! Te csak tedd a jót!
8. Ha céljaid vezérelnek, hamis barátaid és igaz ellenségeid
lesznek.
Ne törődj vele! Te csak kövesd céljaidat!
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Hivatali órák: csütörtök: 1600 - 1730 óráig.
szombat: 900 - 1000 óráig.
Keresztelés: szombat 1000 óra
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Szentmisék rendje:
Hétfő, kedd:
Tab 1800 óra
Szerda:
Tab
700 óra
Csütörtök, péntek: Tab 1800 óra
Szombat:
Tab
700 óra
Páratlan héten szombaton:
Megyer 1800 óra
Vasárnap:
Tab
1100 óra és 1800 óra
Páros héten vasárnap:
Sérsekszőlős 800 óra
Zala:
930 óra
Páratlan héten vasárnap: Lulla
800 óra
Torvaj
930 óra
Minden hónap első vasárnap: Bábony 1500 óra
Egyházi adó befizetése:
A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében.

