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Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

November 24-én Krisztus Király vasárnapja van, az 

egyházi év utolsó vasárnapja. A mai szentmise végén 

ünnepélyesen kitesszük az Oltáriszentséget, elimádkozzuk a Jézus 

Szíve litániát a felajánló könyörgéssel együtt. Akik ezen az 

ájtatosságon részt vesznek, teljes búcsút nyerhetnek a szokott 

feltételekkel. 

November 24-én országos gyűjtés van a Karitász javára, 

így adjuk majd adományainkat rászoruló Testvéreinknek. 

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. 

Hálásan köszönöm meg mindazok segítségét, akik bármit 

is tettek, hogy a lullai ünnepünk ilyen szépre sikerüljön. 

Köszönöm a hívek nagylelkű adományait, a templom új 

szőnyegeit, az új zászlókat és a sok háttérmunkát, amelyről talán 

kevesen tudnak. Külön köszönet Dr. Perger Gyula 

egyháztörténész, püspöki referens atyának, hogy számos 

tennivalója mellett időt szakított ránk. Jó Isten fizessen neki 

vissza százszorosan jóságáért. „Mert ha az Úr nem építi a házat, 

hasztalan fárad az építő.” 

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

Keresztény Élet újságokat előfizetni, szíveskedjenek jelezni 

nálam december 8-ig. 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. 

Jövő vasárnap Advent első vasárnapja, megkezdjük 

készületünket Krisztus Urunk születésének méltó 

megünneplésére.  

         Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

Vasárnap (november 24) Krisztus Király vasárnapja 

Krisztus a mindenség királya... Isten "benne teremtett mindent a 

mennyben és a földön. Ő előbb van mindennél, és benne áll fenn 

minden" (Kol 1,16-19) "Minden általa lett, és nála nélküle 

semmisem lett, ami lett..." (Jn 1,3). Krisztus a mindenség királya, 

mert az egész mindenség - az emberiség, a világ és természetesen 

az Egyház - Krisztusban, mint főben foglaltatik össze már ma, és 

egyszer Krisztusban tér vissza véglegesen az Atyához. 

Krisztus akkor lesz igazán király számunkra, ha felfedezzük, hogy 

nincs többé a világnak olyan sötétsége, és önmagunknak sincs 

olyan gyengesége, amelyben ne találkozhatnánk az ő végtelen 

megváltó, győzelmes szeretetével. 

Így kerül igazán közel hozzánk a titok: hogy Krisztus a mindenség 

királya, és az én életemnek is királya. 

"Nem lehet olyan helyzete az életünknek, ami ne lenne alkalmas 

arra, hogy Isten szolgálatában tudjunk cselekedni. Sőt talán éppen 

ezek a helyzetek válhatnak lehetőséggé, hogy valami nagyot 

tegyünk embertársainkért az Úr szolgálatában." 

Szombat (november 30.):        Szent András apostol 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, gyöngyékszer, 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: Isten házába indulunk, * örömtől dobban a szívünk. 

 Készülődés Adventre 

 A szeretet az nem a nagy nyilatkozatok, hanem az egyszerű 

dolgok ok nélküli cselekedetei. Vagyis: Kérsz egy kávét? Fáradt 

vagy? Miben segíthetek? Vagy egy telefonhívás, egy váratlan 

levél, egy szívből szóló meghívás, egy séta kettesben. Egymásnak 

minden ok és számítás nélkül megtenni dolgokat! Elfogadni 

egymást olyannak, amilyen, hallgass a szívedre és ne siess! Nézni 

egymást a szív és a lélek szemével. A kimondott szó hazug is 

lehet, de a szemeink soha nem hazudnak! Egyszerűen együtt lenni, 

nem csak testileg, hanem lelkileg is: ez a szeretet! Miért kell várni 

addig, míg meghal valaki, és akkor kimondani azt, hogy 

"Szeretlek"? A szeretet nem bíráskodás, nem kritizálás, és nem 

ítélkezés. Képesek legyünk azt kimondani: "A te helyedben én sem 

tudtam volna jobban csinálni" - vagy irigység nélkül mondani: 

"Csodálatos, amit tettél"! Ez ennyire egyszerű, nem bonyolult. De 

ha szeretet nem lakozik bennünk, mindent elmulasztunk az 

életben! Akiben szeretet van, és őt is viszont szeretik, az egy 

kiváltság, és annak az élete rendkívüli, annak ragyognak a szemei 

és a lelke meleget sugároz! 

 

Mi a szeretet? 


