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Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

November 24-én, vasárnap országos gyűjtés lesz a Karitász 

javára, amely adományok által a rászorulókat támogatja 

Anyaszentegyházunk. 

November 17-én tartjuk a lullai és a bábonyi templomok 

búcsúját Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva. Lullán 8 

órakor, Bábonyban pedig 11 órakor kezdődik a szentmise. .A 

szokott feltételekkel teljes búcsú nyerhető. 

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 

egyházközségünk területéről. 

November 23-án a megyeri szentmise elmarad. A 

következő december 7-én délután 15 órakor lesz majd. 

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 az 

illetékes. 

       Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

Kedd (november 19.): Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe 

Csütörtök (november 21.): A Boldogságos Szűz Mária 

bemutatása a templomban 

Mária felajánlását ünnepeljük, és szeretnénk mi is Istennek 

ajánlani újra életünket, mindennapjainkat. A Boldogságos Szűz 

bemutatásának ünnepe, a jeruzsálemi Mária templom 

felszentelésének évfordulója (543). Ez az ünnep az ősrégi 

hagyományt hirdeti: Joachim és Anna házasságából hosszú ideig 

nem született gyermek. Anna asszony fogadalmat tett, hogy 

születendő gyermekét az Úrnak fogja szentelni. Mária három éves 

koráig a szülői házban nevelkedett, majd elvitték a jeruzsálemi 

templomba, és ott nevelkedett a templom szolgálatára szentelt 

hajadonokkal. Itt a Szentlélek irányításával nemcsak szüzességét 

őrizte, hanem a kegyelem is napról napra nőtt benne. Ragyogó 

tisztasága és kegyelemmel teljessége lett az alap arra, hogy általa 

szülessék a Megváltó a világra. 

Istenanyai méltóságát köszöntjük a szentmise kezdőénekével: 

Üdvözlégy Szűzanya! 

Te szülted a Királyt, 

aki az ég és a föld Ura, 

mindörökkön örökké! 

Péntek (november 22.): Szent Cecília szűz és vértanú ünnepe 

 

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, ha kedvet éreznek, 

vagy támogatni szeretnék ezt a kezdeményezést, kérjük, 

segítsenek. Olyan saját kezűleg készített dísztárgyat, apróságot 

(képeslap, apró játék, gyöngy ékszer, 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: Eljön az Úr ítélni a földet, * igazságban ítéli az egész világot. 

 

 

Készülődés Adventre 

Istenünk, te megadtad Árpád-házi Szent Erzsébetnek, hogy a 

szegényekben Krisztust lássa és tisztelje Közbenjárására add, hogy 

mi is lankadatlan szeretettel segítsük embertársainkat minden testi-

lelki bajukban. Kérjük Istenünk, hogy Árpád-házi Szent Erzsébet 

érdemeiért hallgasd meg könyörgésünket! Hogy az Egyház mindig 

és mindenütt hirdesse és gyakorolja Szent Erzsébet önfeláldozó 

emberszeretetét! Hogy hívő néped irántad való szeretete 

embertársainak segítésében is megmutatkozzék! Hogy 

egyházközségeink Szent Erzsébet példája nyomán 

gondoskodjanak szegényeikről és betegeikről, az öregekről és az 

elhagyatottakról! Hogy a keresztény családanyák és az özvegyek 

az istenfélelemben és a jótékonyságban lássák igazi ékességüket! 

Hogy az irgalmasság gyakorlásával elhunyt szeretteink lelkén is 

segítsünk! Mindenható Atyánk! Te Szent Erzsébet példáján 

megmutattad, hogy aki önfeláldozóan segíti embertársait, az 

könnyebben viseli a saját keresztjét. Segíts minket is, hogy 

tevékenyen szeressük a rászorulókat, és ebből vigasztalást és erőt 

merítsünk! Krisztus, a mi Urunk által. Amen. 

 

Imádság Szent Erzsébet ünnepén 


