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Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Uram ki lakhat * a te hajlékodban.
Ünnepek, emléknapok
Csütörtök (szeptember 3): Nagy Szent Gergely pápa
és egyháztanító emléknapja
Szombat (szeptember 5.): Kalkuttai Boldog Teréz szűz
emléknapja
Hirdetések
Szeptember 1-jén megkezdődik az új tanév, és ezzel együtt a
hitoktatás is 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. Jelentkezni a fakultatív hittanoktatásra az
iskolákban a hitoktatóknál lehet!
A Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola tanévnyitó
szentmiséjét szeptember 1-jén, kedden a 800 órakor kezdődő
évnyitó keretében tartjuk.
Szeptember 2-tól kezdve a szerda reggeli szentmisék az iskolai
tanév ideje alatt reggel 800 órakor kezdődnek!
Szeptember 4. elsőpéntek, délelőtt a betegek látogatását és
gyóntatását végzem, 1730 órától gyónási alkalmat biztosítunk,
1800 órakor pedig szentmise lesz.
Előre hirdetem, hogy a megyeri templom búcsúját
Kisboldogasszony ünnepéhez kötődően szeptember 13-án,
vasárnap a 930 órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk. A
torvaji templomban a vasárnapi szentmise csak ezen
alkalommal szombaton 1800 órakor kezdődik.
Hirdetem, hogy Püspök atya engedélyével szeptembertől sem
hétfőn, sem kedden nem tartózkodom itthon. Budapesten a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kánonjogi Intézetében a
doktori iskola hallgatója leszek. Szeretettel kérem, hordozzanak
imáikban!
Az esztendő fele eltelt, ha módunkban áll, az egyházi adó
befizetésével tegyünk eleget egyházi kötelezettségünknek.
Sifter Gergő plébános

Egy élet a kezedben
Ha a gyerekek kritizálva élnek,
megtanulják, milyen megbélyegzettnek lenni.
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek,
megtanulnak veszekedni.
Ha a gyerekek kicsúfolva élnek,
megtanulnak szégyenlősnek lenni.
Ha a gyerekek megszégyenítve élnek,
megtanulnak bűnösnek lenni.
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
megtanulnak türelmesnek lenni.
Ha a gyerekek bátorítva élnek,
megtanulnak bizalommal élni.
Ha a gyerekek megdicsérve élnek,
megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltóságban élnek,
megtanulják az igazságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
megtanulnak hinni.
Ha a gyerekek hitelesen élnek,
megtanulják, mit jelent szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
megtanulják megkeresni a szeretetet a világon.

Évnyitói hangulat
Reklámújságok viaskodnak a postaládában, hogy maguknak minél
nagyobb helyet szorítsanak. A szép színes képeken felsorakozik
minden, ami szükséges az iskolához. S mikor a sors kongat a
múló idő felett, szülők hada indul el a nagy beszerzésre. “De
nehéz az iskolatáska...” jut eszünkbe a régi dal. S ma valóban
nehéz az iskolatáska, telve minden széppel, jóval. Lejárt a
palatábla kora. Ez így van jól, mert az idő halad. De mégis
valamit elvesztettünk a “palatáblával”. Hová lett Móra Ferenc
szegényes diákja, kinek legnagyobb álma, hogy tanulhasson?
Hová lett a jégvirágba írt betű? És hová lett a tanító úr, kinek
elismerő tekintete a legnagyobb jutalom? Maradt a reklám, a
divattoll, a márkás tornadressz. A tudáshoz mindez kevés. És mint
évnyitókon, most is Váci Mihály sorai jutnak eszembe:
“Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell! És nem elég akarni,
de tenni, tenni kell.”
Ehhez a tenni tudáshoz adjon a Jóisten erőt, kitartást, céltudatot
iskolás gyerekeinknek, hogy könyveik és füzeteik fölött eltöltött
idő öröm forrása legyen a számukra, hogy a tudást mint kincset
kutassák fel, így rátalálva önmaguk békéjére és boldogságára.
“Nem elég a célt látni, járható útja kell! Nem elég útra lelni, az
úton menni kell!
Egyedül is! - Elsőnek, elől indulni el! Nem
elég elindulni, de mást is hívni kell! S csak az hívjon magával, aki
vezetni mer!”
Mi szülők és tanárok vagyunk, kik azt mondtuk: vezetni merünk kik az életre nevelés lobogója alá mertünk állni.
Így tanévkezdetkor mi is a Mennyei Atya áldását kérjük
mindennapjainkra, hogy az Ő atyai szerető szemével lássuk
gyerekeinket. Adjon nekünk e ránk bízott feladathoz érző szívet,
látó szemet és figyelő füleket, hogy bölcsen, türelmesen,
felelősséggel és őszintén álljunk a ránk bízottak mellett. Mint
zenekar, legyünk képesek egy hangnemben játszani, hogy
értéklátó nemzedék válhassék belőlük.
forrás: internet, Szolgáló hittan
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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
800 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.

