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                         szombat:     9 – 10 

Keresztelés:     szombat:  10 óra 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Szentmisék rendje: 

Hétfő:          Tab   18 óra 

Kedd:          Tab    18 óra 

Szerda:        Tab     8 óra 

Csütörtök:   Tab    18 óra 

Péntek:        Tab    18 óra 

Szombat:     Tab      7 óra 

                     Bábony vagy Megyer        15 óra 

Vasárnap:   Lulla vagy Sérsekszőlős:     8 óra 

                     Tab:                                ½ 10 óra és 18 óra 

                     Torvaj vagy Zala:               11 óra 

Egyházi adó befizetése:  

A Plébánia Hivatalban a hivatali időben vagy a sekrestyében. 

Imacsoport: Tab – 2013. november 19., kedd, 18
30
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Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

November 10-én, a sérsekszőlősi, a zalai és a tabi 

templomaink felújítására adakozunk. Isten fizesse meg 

mindnyájatoknak. 

Előre hirdetem, hogy november 17-én tartjuk a lullai és a 

bábonyi templomok búcsúját. Lullán 8 órakor, Bábonyban 

pedig 11 órakor Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva. 

Torvajon szombaton délután 3 órakor lesz a szentmise. 

Szeretettel közlöm a Kedves Testvérekkel, akik az idei évben 

még nem rendezték az egyházi hozzájárulásukat, ezt 

megtehetik a szentmisék előtt és után a sekrestyében, illetve a 

plébánián hivatali időben. 

November 23-án, szombaton építésének és felszentelésének 

30. évfordulóját ünnepli a lullai Szent Erzsébet templom. Ezen 

alkalomból Dr. Perger Gyula egyháztörténész, püspöki 

referens mutat be ünnepi szentmisét délután 14 órakor, majd 

megáldja a templom melletti Szent Erzsébet szobrot és a templom 

új zászlóit. Szeretettel hívom és várom a Testvéreket az 

egyházközség területéről. 

Azok, akik a jövő évre is szeretnének Új Ember, illetve 

Keresztény Élet újságokat előfizetni, szíveskedjenek jelezni 

nálam november végéig. Újság előfizetést a jövő évre csak a 

teljes összeg (éves díj) befizetésével áll módunkban elfogadni. A 

Keresztény Élet éves díja jövőre 8840 Ft, az Új Ember újság 

éves díját csak december 20-a után fogják közölni. 

November 13-tól 22-ig a Szentföldre vezetek egy 

zarándoklatot, ezért nem tartózkodom itthon, a helyettesem Dr. 

Takács Lajos ny. plébános atya lesz. Bármilyen ügyben ő lesz az 

illetékes. 

       Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

Hétfő (november 11.): Toursi Szent Márton püspök 
Sabariában 316 végén született. Hittanuló lett, de apja mégis 

katonának adta. Egy Galliai őrjáraton találkozott azzal a mezítelen 

koldussal, akinek félbevágott köpenyét odaadta, és akit később 

Krisztusként látott meg álmában. 339-ben megkeresztelkedett, de 

nem tudott leszerelni. 341-ben egy csatában pajzs és sisak nélkül 

egyedül állt ki, ezzel visszavonulásra késztette az ellenséget. A 

császár ennek a hősi cselekedetnek a hatására már engedélyezte a 

leszerelését. Galliában Szent Hilláriusz püspök közelében 

remetének állt. Álmában intést kapott, hogy szüleit térítse meg. 

Azonnal elindult, útközben rablókkal találkozott, ő azokat 

megtérítette. Édesapját ugyan nem sikerült, de édesanyját és még 

sok pogányt meg tudott téríteni, de ezzel az ariánusok haragját 

vonta magára. Menekülnie kellett, Milánóból is, visszatért 

Galliába és kolostort alapított Ligugében. Híre rohamosan terjedt, 

tíz év remetéskedés után akarata ellenére - elrabolva Tours 

püspökévé választották, de itt is remetei szerénységben élt. 

Templomokat épített, térített, szervezett. Nyolcvanéves korában 

váratlanul megrokkant, de továbbra is keményen vezekelt. 397. 

november 8-án szenderült el. 

Sírja a leglátogatottabb búcsújáró helyek egyike. Ereklyéi egy 

része Szombathelyen található. 

Példája: Kitartás a jóban - biztos sikert ígér! 

Kedd (november 12.): Szent Jozafát püspök és vértanú 

ÜÜnnnneeppeekk,,  eemmlléékknnaappookk::  

 
Hagyományt teremtő céllal az idei évben is megrendezzük 

az adventi vásárt. A vásár bevételét jótékony célra fordítjuk. Idei 

célunk, hogy népszerűsítsük az Újudvari Szent Rita Katolikus 

Tábort, s nyáron minél több gyermek és fiatal pihenését, 

feltöltődését segíthessük. Az ott árult portékákat saját kezűleg 

készítjük. Olyan kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy ha kedvet 

éreznek, vagy támogatni szeretnék ezt a kezdeményezést, kérjük, 

segítsenek. Olyan saját kezűleg készített dísztárgyat, apróságot 

(képeslap, apró játék, gyöngy ékszer, képeslap, kopogtató, asztali 

dísz, karácsonyfadísz, könyvjelző stb.) szeretnénk kérni, melyet a 

vásáron árusíthatunk. Kérjük, hogy ezeket a tárgyakat 2013. 

november 27 – 29-e között juttassák el hozzánk. Gyűjtés helye: 

Katolikus Iskolában Tóthné Margónál, vagy Hajduné Kocza 

Veránál a Bútorboltban.  

A fíliákat is kérjük, ahogy az elmúlt évben is, készítsenek 

ajándékokat, és őket is várjuk nagy szeretettel. 

A vásár tervezett helye és időpontja: a templomkertben két 

vasárnap is, december 1-jén és 8-án reggel 8
30

-tól 11
30

-ig  

 Köszönettel: Szervezők 

Zsoltár: Betölt engem színed látása, * midőn felébredek, Uram. 

 

 

Készülődés Adventre 

Minden hónapban kettős, ezt nem kell külön bemondani, elég csak 

lélekben ezekért a szándékokért fohászkodni. Ezek a szándékok a 

Keresztény Élet minden számában bent vannak egy egész hónapon 

keresztül. 

November hónapban: 

Általános: 

hogy a papok nehézségeik közepette találjanak enyhülést 

szenvedésükre, vigaszt kételyeikre és igazolást hűségükre. 

Missziós: 

... hogy Latin Amerika Egyháza, a helyi missziók gyümölcseként 

misszionáriusokat küldjön más nemzetekhez. 

Szentatya szándéka 


