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Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Jó földbe hullott a tanítás magja, * és termést érlelt.
Ünnepek, emléknapok
Szent Hedvig királynő emléknapja
Szent Mária Magdolna emléknapja

Kedd (július 18.):
Szombat (július 22.):

Hirdetések

Hálásan köszönöm meg mindazok munkáját, akik a
sérsekszőlősi „Vissza a természetbe” katolikus tábor
szervezésében és lebonyolításában kivették részüket! Egész
heti áldozatos munkájukat a Jó Isten jutalmazza meg
százszorosan! Tartalmas szép napokat tölthettünk együtt,
amelyért elsődleges hála a Jó Istené!
A zalai templom búcsúját július 23-án, vasárnap a 930 órakor
kezdődő szentmise keretében ünnepeljük. A szokott
feltételekkel teljes búcsú nyerhető. (Tiszta lélek, szentáldozás, és
imádság a Szentatya szándékára.)
Július 23-án, vasárnap Szent Kristóf (az utazók védőszentje)
ünnepéhez kötődően a 1100 órakor kezdődő szentmise után
gépjárműmegáldást végzünk. Szeretettel hívok minden
autóval,
motorkerékpárral
és
biciklivel
közlekedő
Testvéremet!
Sifter Gergő plébános

Élmények Sérsekszőlősről
„Vissza a természetbe” mottóval idén már második alkalommal
szervezte meg a sérsekszőlősi filia lelkes segítőivel táborát a 6-12
éves korosztály számára. Mivel az idei év Szent László király
trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója
alkalmából meghirdetett emlékév a szervezők a lovagkirály
személyét, a lovagi erényeket, a középkori életmódot választották
erre az évre vezérfonalul az egy hetes, napközis jellegű
együttléthez.
A tavalyi tábor sikerén felbuzdulva ebben az esztendőben majd
kétszer annyi (36) kisgyermek napjai teltek tartalmasan a
sérsekszőlősi kultúrház tágas termeiben, méretes - szabadtéri
játékra kiválóan alkalmas – udvarán és a falu központjában helyet
foglaló parkban. Itt köszönjük meg a falu polgármesterének, hogy
az épületet ingyen biztosította és a hét rezsiköltségeit is átvállalta.
A gyermekek zömmel a tabi egyházközségből érkeztek, de voltak
résztvevők Kapolyról, Kányából sőt még Pécs mellől is.
Utaztatásukban nagy segítségünkre volt az egyházközség
kisbusza, melynek használatáért e helyen mondunk köszönetet
plébános úrnak.
A lovagkirálynak ajánlott hét kézműves foglalkozásokkal
kezdődött. A fiúk „páncélinget”, kardot, pajzsot készíthettek
kartonpapírból, a lányok pedig a hercegnői kellékeiket
alakíthatták ki: díszes öltözetet, palástot, csipkedíszes süveget
régi függönyök, színes karton s némi fantázia felhasználásával.
Mindenkihez szólt a középkori vár makettjének elkészítését célzó
felhívás. A hét folyamán Misi bácsi irányításával kb. 3-4 m2
területen készült el a téglalap alaprajzú, négy sarkában bástyákkal
erősített kerített vár, felvonóhíddal, házakkal, műhelyekkel, kúttal
és az állattartást szolgáló ólakkal. Minden nap csinosították,
festették, mellvéddel látták el a várat.
Természetesen a tavaly legnagyobb sikernek örvendő
piropákázásra is nyílt lehetőség. Sokan most is gipszvirágokat,
állatokat festettek és a lányok hímezhettek és gyöngyöt is
fűzhettek.
A gyerekekkel beszélgettünk a lovagi erényekről, melyekhez
próbáltunk bibliai történeteket is kapcsolni: pl. irgalmasság – az

irgalmas szamaritánus, bölcsesség – Salamon király ítélete a két
asszonyról és az életben maradt gyermekről.
Meséltünk arról, hogyan válhatott valaki lovaggá. Megismertük a
kertekben leggyakrabban előforduló, már a középkorban is
gyógyításra és ételízesítésre használt növényeket. Meghallgattuk
Arany János szép balladáját Szent László füvéről, melyet a
kunokkal folytatott harcok után kitört pestis legyőzésére használt
a nép.
A természeti környezetünk megismerésére idén Zalára
gyalogoltunk. Makai Csabánál frissen fejt kecsketejet
kóstolhattunk s a lovaglást is kipróbálhattuk. Lovaskocsin
tehettünk egy kört a faluban, majd a futballpályán jel- és
számháborúztunk. Köszönjük a zalai önkormányzat segítségét,
hogy a növényzetet a területről lekaszálták. Izgalmasan alakult a
hazavezető út, mert két kisebb traktor pótkocsiján utazva értünk a
táborhelyre, ahol finom palacsinta fogadott bennünket.
Köszönjük a Figura Bisztró közreműködését az élelmezésben.
A csütörtöki napon a fiúk bajvívásban edzették testüket, a lányok
még alakították öltözékeiket. Tovább épült a vár, s az otthonról
hozott katona- és állatfigurákkal be is népesült. Mindannyian
megtanultuk a legrégebbi Szent László népéneket, melyet
elénekeltünk a péntek délutáni hálaadó szentmisén.
Egyik délután reneszánsz jellegű ruhában érkezett hozzánk Fehér
Tímea, hogy középkori körtáncokkal ismertessen meg bennünket.
Izgalmas volt - a nagy meleg ellenére is - a falukerülő
akadályverseny,
ahol
kakasütésben,
lengőtekézésben,
vesszőkarika-hajításban, kosárba dobásban, rafinált diótörésben
és rézpeták víz alatti bukszában való gyűjtésében mérhette össze
erejét, ügyességét és tudását a hat csapat.
A tábor zárásaként a parkban előkészített parázson a kürtöskalács
sütésében immár szinte minden gyermek családjából segített
valaki.
Hálás szívvel mondunk köszönetet Zsupekné Szilágyi Ildikónak a
szervezésért, koordinálásért, a segítők toborzásáért.
Tenyei-Tóth Angéla
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Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Keresztelés:
szombat: 1000 órától
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise- és szertartásrend:
Július 17, hétfő:1800 Tab - Július 18., kedd: 1800 Tab
Július 19., szerda: 700 Tab - Július 20 ., csüt.:1800 Tab
Július 21., péntek: 1800 Tab - Július 22., szombat: 700 Tab
Július 23., vasárnap:
Sérsekszőlős: 800 - Zala: 930 - Tab: 1100 és 1800
Július 24., hétfő: 1800 Tab - Július 25, kedd: 1800 Tab
Július 26., szerda: 700 Tab - Július 27 ., csüt.: 1800 Tab
Július 28., péntek: 1800 Tab - Július 29., szombat: 700 Tab
Július 30., vasárnap:
Lulla: 800 - Megyer: 930 - Tab: 1100 és 1800

