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Hirdetés
Az esztendő fele eltelt, ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek
eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével.
Ennek összege 5000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a szentmisék
előtt és után a sekrestyében, a plébánián hivatali időben,
valamint az CIB Bankban a plébánia folyószámlájára (név és
cím megadásával), amely megtalálható az Örömhírmondóban,
illetve a plébánia honlapján is.
Előre hirdetem, hogy a zalai templom búcsúját július 26-án,
vasárnap a 930 órakor kezdődő szentmise keretében
ünnepeljük. A szokott feltételekkel teljes búcsú nyerhető. (Tiszta
lélek, szentáldozás és imádság a Szentatya szándékára.)
Előre hirdetem, hogy július 22-én, szerdán nem lesz szentmise
a plébániatemplomban.
A plébániatemplom és kertjének rendbetételére gyűjtést
hirdetek az egyházközségben. Aki szívesen hozzájárulna a
felújítás költségeihez - legfőként a templomkert rendezése, lábazat
festése, korlátok cseréje, korlátok-templomkapuk festése -, hálás
szívvel köszönjük.
Sifter Gergő h.esperes-plébános

Nursiai Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje
Szent Benedekre, a nyugati szerzetesség atyjára, kontinensünk
nagy patrónusára emlékezünk ünnepén, július 11-én.
A bencés rend alapítójának életéről keveset tudunk. Tanúk
elbeszélése nyomán Nagy Szent Gergely pápa Dialógusok című
művének második részében megírta Benedek életét, kiemelve,
hogy Benedek – „neve kegyelem szerint áldott” – a Szentlélek
mindenféle adományát megkapta.
Benedek a Szabin-hegyek között fekvő umbriai kisvárosban,
Nursiában született az 5. század második felében. Rómában
nevelkedett és tanult, ám tanulmányai befejezése előtt, elrettenve
az ottani erkölcstelen élettől, visszavonult. Amikor első
csodatétele fölhívta rá környezete figyelmét, teljesen visszavonult
a világtól, és Subiaco mellett egy barlangban magányos
remeteéletet kezdett. Szent Romanus remete öltöztette be
szerzetesnek, s gondoskodott lelki-testi szükségleteiről. Az
imádság embere volt. Három évi magánya után a környék lakói
tömegesen keresték föl lelki ügyeikkel, számos tanítványa lett.
Később – a hagyomány szerint 529-ben – Monte Cassino hegyén
telepedett le végleg, és megalapította ma is híres kolostorát. Itt írta
meg a közösségben élő szerzetesek szabálykönyvét, a Regulát, a
szerzetes atyák tanításának és saját élettapasztalatainak
felhasználásával.
„Szent Benedek műve, különösen Regulája spirituális kovászként
hatott, amely az évszázadok során hazája és kora határain jóval
túlmutatva megváltoztatta Európa arculatát” – fogalmazott XVI.
Benedek pápa a nyugati szerzetesség atyjáról tartott katekézisében
2008 áprilisában.
A benedeki Regulát követő szerzetesek életének keretét a liturgia
(közösségben végzett imádság), a lectio divina (lelki épülést
szolgáló olvasmányok) és a munka jelöli ki. A keresztény Nyugat
számára a benedeki Regulát követő szerzetesek, a bencések
teremtették meg a szerzetességet. Szent Benedek fiainak jelentős

szerepe volt Európa megtérítésében és kultúrájának
kialakításában.
Benedek nővére, Skolasztika is Istennek szentelte életét, követte
fivérét Montecassinóba.
Szent II. János Pál pápa mondta:
„Szent Benedek mélységes emberi érzékenységgel volt megáldva.
Társadalmi reformtervében az emberre mindenekelőtt három
vezérfonalat figyelembe véve tekintett: az egyes ember, mint
személy értéke; a munka méltósága, melyet úgy kell értelmezni,
mint Isten és a testvérek szolgálatát; az elmélkedés szükségessége,
vagyis az imádság.”
Benedek 547. március 21-én halt meg. Halála napját előre
megmondta szerzeteseinek. Égi születésnapját a 9. századtól
március 21-én, Galliában ismeretlen okok alapján július 11-én
ünnepelték. III. Honorius pápa avatta szentté 1220-ban.
Mérgezések, tűzvész, varázslás, láz, vese-, fog- és epebetegségek
ellen könyörögtek hozzá, emellett a haldoklók, az iskolás
gyermekek, bányászok, barlangkutatók, rézmetszők patrónusa.
Boldog VI. Pál pápa 1964. október 24-én Európa fővédőszentjévé
nyilvánította. Ünnepét a nagyböjtből kiemelve július 11-re tették
át.
Istenünk, te Szent Benedek apátot az istenszolgálat iskolájában
kiváló mesterré tetted. Add, kérünk, hogy az irántad való
szeretetet mindennél többre becsüljük, és szárnyaló szívvel
járjunk parancsaid útján. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad
által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten
mindörökkön örökké. Ámen.
forrás Magyar Kurír
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Hivatali órák: csütörtök.: 1600 - 1730 óráig
szombat: 900 - 1000 óráig.
Temetés bejelentése: bármikor lehetséges
Mise- és szertartásrend:
Július 13., hétfő 1800 Tab - Július 15., szerda 700 Tab
Július 17., péntek 1800 Tab – Július 18., szombat 700 Tab
Július 19., vasárnap:
800 Lulla – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800
Július 20., hétfő 1800 Tab
Július 22, szerda – NEM LESZ SZENTMISE
Július 24., péntek 1800 Tab – Július 25., szombat 700 Tab
Július 26., vasárnap:
800 Sérsekszőlős – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800
Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai:
- Templomainkban a szentmisék után
-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.)
- Neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab
- Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő
számlaszámra: CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 A
közlemény rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”,
valamint az adott évet.

