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Katolikus Karitász - Díjátadás
A Katolikus Karitász Tabi Csoportja az idei évtől kezdve a
Szolgáló Szeretet Ifjú Reménysége néven egy újszerű, pályázatos
díjat alapított. Célunk, hogy elismerjük a városunkban működő
általános iskolák egy-egy végzősének tehetségét, kulturális,
közösségi és karitatív munkáját. A díjazottak oklevelet, Árpádházi Szent Erzsébetet, a szolgáló szeret példaképét ábrázoló üveg
plakettet kapnak, valamint a díj patrónusai által felajánlott
(tizenötezer forint) pénzjutalomban részesülnek. A beérkezett
pályázatok elbírálását a Katolikus Karitász Tabi Csoportjának
Diákjóléti Munkacsoportja végezte. A 2018/2019. tanévben a
Katolikus Karitász Tabi Csoportja a Szolgáló Szeretet Ifjú
Reménysége díjat: Braunträger Dánielnek, a Tabi Takáts Gyula
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8.a osztályos
tanulójának és Henn Bálintnak, a Szent Gellért Római Katolikus
Általános Iskola és Óvoda 8. osztályos tanulójának adományozta
az iskolák ballagási ünnepélyén.
Szívből gratulálunk a díjazottnak!
Dr. Vajda Péter
csoportvezető
Úrnapja
„Veletek vagyok minden nap, a világ végéig.” (Mt 28,20)
„Maradjatok bennem, és én tibennetek” (Jn 15,4)
Az emmauszi tanítványok kérésére, hogy „velük” maradjon, Jézus
egy sokkal nagyobb ajándékkal válaszolt: az Eucharisztia
szentségével megtalálta annak módját, hogy „bennük maradjon”.
Az Eucharisztia vétele azt jelenti, hogy mélységes közösségre
lépünk Jézussal. „Maradjatok bennem, és én tibennetek” (Jn 15,4).
E bensőséges és kölcsönös egymásban „maradás” bizonyos
módon lehetővé teszi, hogy elővételezzük a mennyországot a
földön. Vajon nem ez-e az ember legnagyobb óhaja? Nem ezt
tűzte-e ki maga elé célként Isten, amikor üdvözítő tervét
megvalósítja a történelemben? Ő oltotta az ember szívébe az Igéje
utáni „éhséget” (vö. Ám 8,11), azt az éhséget, amely csak akkor
szűnik meg, amikor az ember teljes közösségre lép Ővele. A
szentáldozás azért adatott nekünk, hogy „jóllakhassunk” Istennel
itt a földön, beteljesedést várva az égben.
Az Eucharisztia nem csupán a kommunió kifejezése az Egyház
életében, hanem a szolidaritás programja is az egész emberiség
számára. Az Egyház az eucharisztikus ünneplésben állandóan
megújítja annak tudatát, hogy nem csupán az Istennel való
bensőséges egységnek, hanem az egész emberi nem egységének is
„jele és eszköze”. Minden szentmise, akkor is, ha rejtekben vagy a
föld egy eldugott sarkában mutatják is be, mindig az
egyetemesség jegyét hordozza magán. A keresztény ember, aki
részt vesz a szentmisén, megérti belőle, hogy a közösség, a béke s
a szolidaritás előmozdítójává kell válnia az élet minden
körülményei közepette. Meggyötört világunk, mely az új
évezredet terrorizmussal és a háború tragédiájával kezdte, a
keresztényeket minden korábbinál jobban arra szólítja fel, hogy az
Eucharisztiát úgy éljék át, mint a béke nagy iskoláját, melyben a
társadalmi, kulturális és politikai életben a felelősség különböző
szintjein a dialógusért és a közösségért fáradozó férfiak és nők
nevelődnek. Kérdéseink, nyugtalanságaink olykor súlyos
csalódásaink útján az isteni Zarándok ma is útitársunk, hogy az
írások magyarázatával elvezessen Isten misztériumainak
befogadásához. Amikor a találkozás Vele teljessé válik, az Ige
világosságát követi az a világosság, amely „az élet kenyeréből”
fakad, és Krisztus ezzel teljesíti leginkább ígéretét. forrás: internet
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plébániatemplom búcsújának szervezésében, a templom
körüli tér takarításában és egyéb munkálataiban kivették
részüket. A Jó Isten fizessen vissza mindenért százszorosan.
Külön köszönöm a Polgármester Úr, a GAMESZ és az
Önkormányzat támogató segítségét!
Június 29-én, szombaton Szent Péter és Pál apostolok
főünnepén a torvaji hegyen 1800 órai kezdettel megtartjuk a
fogadalmi szentmisét, rosszidő esetén a torvaji templomban.
Szeretettel hívjuk és várjuk a Testvéreket.
Kérem a kedves Testvéreket, hogy támogassák a plébániai
táborunkat. Amennyiben lehetőségük van, szívesen fogadunk
zöldségféléket, burgonyát, hagymát, lekvárt, gyümölcsöt, mézet,
cukrot, lisztet, olajat, tejet, amelyet leadhatnak a szentmisék előtt
és után a sekrestyében, legkésőbb június 30-ig, vasárnapig.
Gyermekeink nevében is hálásan köszönöm. Plébániai táborunk
július 1-6-ig Pákozdon lesz.
A plébániatemplom tetőfelújítására gyűjtést hirdetek az
egyházközségben. Aki szívesen hozzájárulna a felújítás
költségeihez, legfőként a tervezéshez, ami 1 millió forint, hálás
szívvel köszönjük. A tetőfelújítás várható költsége 35 millió forint
lesz.
Az újságos polcon egy felajánló imádságot találunk, amellyel a
Szűzanyához és a Názáreti Szent Családhoz fohászkodhatunk.
Ezzel az országunk békéjéért, nyugalmáért kérhetünk segítséget
az országunk Pátrónájától.
Sifter Gergő plébános

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab
Plébános: Sifter Gergely
Telefonszám. 06-30/785-1060
Tab, Petőfi Sándor utca 9/a
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható).
Mise és szertartásrend:
Június 24., hétfő 1800 Tab – Június 25., kedd - 1800 Tab
Június 26., szerda 700 Tab – Június 27., csüt. 1800 Tab
Június 28., péntek 1730 Jézus Szíve litánia - 1800 Tab szentmise
Június 29., szombat 700 Tab
Június 30., vasárnap:
800: Lulla – 930: Megyer – 1100 és 1800: Tab
Július 1., hétfő 1800 Tab – Július 2., kedd - 1800 Tab
Július 3., szerda 700 Tab – Július 4., csüt. 1800 Tab
Július 5., péntek 1800 Tab - Július 6., szombat 700 Tab
Július 7.,vasárnap:
800: Sérsekszőlős – 930: Zala – 1100 és 1800: Tab – 1300 Bábony
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
-Templomainkban a szentmisék után
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
Új neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab
-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő
számlaszámra:CIB Bank: 10700749-71203887-51100005

