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Tabi Öröm-Hírmondó
tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja
Zsoltár: Urunk, édes Istenünk, * mennyire jó vagy hozzánk!
Hirdetések
Hálásan köszönöm meg mindazok munkáját, akik a pákozdi
plébániai 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

IV. Egyházközségi tábor - Pákozd
Mottó: „Az egység építői”
A IV. egyházközségi tábort Pákozdon július 10 - 15 között a
Szent László év jegyében szerveztük, és célul tűztük ki, hogy
minél több adatot és történetet ismerjenek meg a gyerekek a
lovagkirály tetteiről, jelleméről, hitéről.
Hétfőn reggel jókedvvel és várakozással indultunk útnak 35
gyerekkel új táborhelyünkre. Megérkezésünk után elfoglaltuk a
szobákat. A tulajdonosok, Adrienn és Tibi minden igényünket,
kérésünket teljesítették, amiért hála és köszönet illeti őket.
Délután négy csapatot alakítottunk, ügyelve arra, hogy minden
korosztály jelen legyen benne. Gergő atya a lelki programon sok
érdekes, hasznos információt adott a szent királyról, aminek
segítségével csapatneveket választottak és elkészítették a
csapatzászlókat. Így a Lovagok, a Csodatévők, a László egység,
és a Szent sereg egész héten különböző feladatokban tehette
próbára képességeit. A három középiskolás segítőnknek is
mindennapra jutott feladat. Ők elkészítették Szent László
zászlaját. Kora délután csapatépítő játékokkal szórakozhattak a
táborlakók. Ezek után mindenki kipróbálhatta az udvaron lévő
óriás trambulint, a csocsó-, rex– és billiárdasztalokat, a dartsot, a
pingpongot és a különböző kondigépeket, labdajátékokat.
A keddi nap kivételével a szentmiséket az udvar fedett részében
tartotta Gergő atya, amit közös erővel naponta rendeztünk be és
készítettük el az oltárt. Segítő nagylányaink a misék előtt új
dalokat tanítottak a többieknek, ezzel is emelve a szentmisék
fényét. A vacsora után mindenki kipróbálhatta a jakuzzi nyújtotta
lehetőségeket.
Kedden délelőtt hittanos kvízjátékkal múlattuk az időt, majd
elindultunk Székesfehérvárra, ahol megtekintettük a Bory-várat.
Élményekkel gazdagodva érkeztünk a székesegyházba, ahol a
nap fénypontjaként szentmisét tartott Gergő atya, Antal Zsolt
papnövendék közreműködésével. A lelki feltöltődés után a
bowling pályán lazíthattak, majd szabad program következett a
plázában.
Szerdán Agárdra utaztunk, hogy két sárkányhajóval
kalandozhassunk a Velencei-tavon. Egy órán át eveztünk ügyelve
a ritmustartásra, amit egy-egy fiú vezényelt dobszóval.
Kellemesen elfáradva indultunk vissza táborhelyünkre, hogy
elfogyasszuk a jól megérdemelt ebédünket. Délután a velencei
plázson fürödtek és napoztak a résztvevők. A szentmise este 9
órakor kezdődött a mécsesekkel megvilágított csillagfényes
éjszakában. Fél 11-kor a már hagyománynak számító éjszakai

túra következett az Ingó-kövekhez. Az újak és a rutinos
táborozók is izgalommal várták, és nem kellett csalódniuk, mert
az út során furcsa hangok hallatszottak és ijesztgető alakok
ugráltak ki a fák közül. Volt rémület, kacagás és
megkönnyebbülés, hiszen ez csak játék. A vállalkozó kedvűek
lámpák segítségével felmásztak az Ingó kőhöz, ami lenyűgöző és
minden fáradtságot megérő látványt nyújtott. A gyerekek a túrán
a vidámság és izgalom ellenére is fegyelmezettek voltak, ami
biztonságot adott az út során. Csütörtökön a délelőtti órákban
újabb hittan vetélkedőn versenyezhettek a csapatok. Délután a
pákozdi katonai emlékparkban egy alapkiképzésen és
gránáthajító versenyen remekelhettek fiúk-lányok egyaránt. Két
csoportra osztva vettünk részt a programokon, ahol bemutatták az
AK46-os gépfegyvert. A szétszedés – összerakás műveletét ki is
próbálhatták az érdeklődők. Ezt követően rövid bemutatón voltak
a gyerekek a Történelmi Központban, ahol korhű egyenruhákkal
és fegyverekkel ismerkedhettek. A táborból visszaérve segítőink
előkészítették a káoszjátékot, melynek lényege a nehezen
kiejthető és megjegyezhető szavakban rejlett. Fontos volt, hogy a
megtalált szavakat a többieknek ne árulják el. Mozgalmas és
hosszú játék kerekedett belőle. Pénteken a délelőtti kézműves
foglalkozáson kulcstartót fonhattak és álomfogót készíthettek
gyerekek és felnőttek. Délután újra használhattuk a jakuzzit.
A szentmise és a vacsora után Gergő atya táborértékelést tartott,
és kihirdette a csaptok közti verseny eredményét. Este a táborzáró
buliban zene – tánc és közös beszélgetések zajlottak.
Szombaton reggel mindenki szomorúan vette tudomásul, hogy
táborunk véget ért.
Köszönetet mondunk az előkészítő és szervező munkáért Gergő
atyának, Tóthné Schell Krisztinek, Szabó Mártinak és Kissné
Ibolya néninek az egész heti finomságokért, a Dobos Bt.-nek és a
Betaroll Böttcher-nek az ingyenesen biztosított járművekért.
Köszönjük Hodola Richárdnak Új-Palini Hús Zrt. Kilimán,
Kalamár és Társa BT-nek Gelse, Schmidt Csabának a
támogatását, valamint a felajánlott adományokat és
élelmiszereket a híveknek, szülőknek.
Csirke Erika és Vajdáné Ildikó hitoktatók
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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 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
Július 31, hétfő:1800 Tab - Augusztus 1., kedd: 1800 Tab
Augusztus 2., szerda: 700 Tab - Augusztus 3 ., csüt.:1800 Tab
Augusztus 4., péntek: 1800 Tab - Augusztus 5., szom.: 700 Tab
Augusztus 6., vasárnap:
Sérsekszőlős: 800 - Zala: 930 - Tab: 1100 és 1800 - Bábony: 1500

