
Vértessomló Komárom megyei község, a Székesfehérvári 

főegyházmegyében fekszik, a Vértes-hegység északi peremén. Az 

első magyar kegyhely, az imádság helye, ahová Szent István és 

családja sokszor elzarándokolt, és azóta a magyar szentek és a 

nemzet kiválóságai is meglátogatták az ezredév alatt. 1736-ban 

Fahrer Krisztina polgárasszony megfesttette a bécsi kapucinusok 

templomában lévő, Kisdedét tejével tápláló Szűzanya 

kegyképének másolatát. Ezt az eredetihez érintette, s az óvári  

kapucinusoknak ajándékozta. Innen hozta magával ezt a képet 

András páter vértessomlói remeteségébe. A falu szélén ugyanis 

kápolnaromok voltak az erdőben, amelyeket Esterházy József 

felújíttatott és megnagyobbíttatott. Erre a templom bejárata fölötti 

kronosztikonos (a szövegben kiemelt római számokat tartalmazó) 

latin feliratos márványtábla utal. A templomot a múlt század 

elején plébániai rangra emelték. Titulusa Mária látogatása 

Erzsébetnél, azaz Sarlós Boldogasszony. A templomot a népes 

zarándoklatok miatt a múlt században két ízben nagyobbították. A 

községet németek lakták, lakják. Ennek megszólítása: Auxiliatrix 

Afflictorum - a Szorongásokban Szenvedők Segítője. A 

hagyomány szerint a Boldogságos Szűz itt valóban sok bajbajutott 

ember fohászát meghallgatta. Fő búcsúja Sarlós Boldogasszony 

(július 2-án) ünnepén van. Kisebb búcsús napjai: Gyümölcsoltó 

Boldogasszony (március 25), Kisasszony napja (szeptember 8) és 

Mária Szeplőtelen fogantatásának ünnepe (december 8). 2011-ben 

Spányi Antal székesfehérvári püspök új küldetést adott a 

kegyhelynek: az ünnepen minden évben áldásban részesíti a 

gyermekeket váró és a gyermekért fohászkodó családokat. Az 

elmúlt tíz évben több pozitív visszajelzés is érkezett. Idén hét 

ezüstszívet helyeztek el – a megszületett gyermekek 

keresztnevével – a templom falára, ezzel negyvenre emelkedett a 

kihelyezett hálaszívek száma. Új zarándokút jött létre innen 

indulva hét állomással Vértessomló, Bodajk és Székesfehérvár 

között. Ezen a vidéken sokszor megfordulhatott a Magyar Szent 

Család. Szent István, Boldog Gizella és fiuk, Szent Imre 

nyomában járva a lelkünk részévé válhat az a szellemiség, amit 

örökül hagytak ránk. Az út végén, a Székesfehérvári 

Egyházmegyei Múzeumban személyesen is találkozhatunk a 

Magyar Szent Család hiteles ereklyéivel. 

forrás: bucsujaras.hu és szenteknyomaban.hu 

November 21-én, vasárnap országos gyűjtés van a Karitász 

javára, amely adományokkal a rászorulókat támogatja 

Anyaszentegyházunk. 

November 18-án, csütörtökön este 1800 órai kezdettel Rátonyi 

Róbert zongoraművész estje lesz a templomunkban! 

Tiszteljük meg a művész urat, és minél nagyobb számban 

vegyünk részt ezen a szép lélekemelő eseményen! A belépés 

ingyenes! 

November 21-én, vasárnap, tartjuk a búcsúi szentmisét a lullai 

templomban 800 órakor, Szent Erzsébet ünnepéhez 

kapcsolódva. Ez az ünnep lesz Karitász csoportunk 

alapításának az ünnepe is, a Karitász tagjait különösen nagy 

szeretettel hívom és várom erre a szép alkalomra. 

November 21-én, vasárnap 930 órakor tartjuk a bábonyi 

kápolna búcsúját Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva. 

Előre hirdetem, hogy a Szent Erzsébet búcsúk miatt  

november 21-én a soros zalai szentmise kivételesen 1300-kor 

kezdődik. 

Akik még nem rendezték az idei évre egyházi 

hozzájárulásukat (egyházi adó), kérem, fizessék be a 

sekrestyében vagy a plébánián hivatali időben, valamint a 

csekkes mód is rendelkezésükre áll. Csekk az újságos polcnál 

megtalálható. 

          Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Szent István királyunk egyetlen felnőtt kort megért gyermeke 

Szent Imre volt. A szüleit tisztelő, sokoldalúan képzett, vallásos, 

tisztaságát őrző herceg ma is méltán lehet a fiatalok példaképe, 

feltéve, ha ismerik. Városunk környezetében Nagyberényben 

emeltek templomot Szent Imre tiszteletére az 1700-as évek 

második felében. Az Utolsó Vacsora Plébánia Karitász 

csoportjának ifjúsági munkacsoportja e számunkra kevéssé ismert 

barokk templomba hirdetett adománygyűjtéssel, játékkal 

egybekötött zarándoklatot. Öröm tudni, hogy a szülők 

gyermekeikért sok áldozatot vállalva segítik az oktatási, nevelési 

intézmények tárgyi feltételeinek kialakítását is. Reméljük, hogy 

néhány év múlva tágabb környezetüket és közösségüket, az 

egyházközségek magányos időseit, szegényeit, hátrányos helyzetű 

vagy fogyatékkal élő tagjait is szárnyaikra emelik s többen élnek 

az adományozás nemes gesztusával a szolgáló szeretet 

hónapjában, novemberben, Szent Márton és Szent Erzsébet 

példáját követve. 14 lelkes résztvevővel, 6 gyermekkel és 8 

felnőttel indultunk útra a plébánia kisbuszával Daránypusztára, a 

gyalogos zarándoklat kiinduló állomására. A héten hullott közel 

50 mm esőtől kissé felázott földúton 4,5-5 km-t gyalogolva 

könnyed sétával érkeztünk meg Nagyberénybe. Lábbelijeink 

rendbetételét követően Bicsár László atya vezetésével 

megtekintettük a templomot. Megismerhettük a népi 

vallásosságnak szép emlékeit őrző kegytárgyakat: szobrokat, 

templomi zászlókat. Az atya a gyerekek bevonásával mutatta be 

Imre herceget, követendő példáját s a vezetést a magyar szentek 

himnuszának eléneklésével zártuk. A tágas templomkertben 

kvízfeladatokat, keresztrejtvényt töltöttek ki a párokba 

rendeződött gyerekek, majd postás és bogozódás játékok után a 

legnagyobb sikere a bújócskának volt. 

Egy órányi séta után a kiinduló állomáson szállhattunk újra 

kisbuszra s érkeztünk haza. Az összegyűlt adományt (7000 Ft) 

egy rászoruló család tartós-élelmiszercsomagjának elkészítésére 

használjuk fel.         Tenyei-Tóth Angéla mcs. vezető 
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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom. 

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  

Mise- és szertartásrend: 

November 15., hétfő: 1800 Tab Nov. 17., szerda 800 Tab 

November 19., péntek: 1800 Tab 

November 21., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Bábony - Tab: 1100 és 1800 – 1300 Zala 

November .22, hétfő: 1800 Tab – November 24., szerda: 800 Tab 

November 26 ., péntek: 1800 Tab  

November 28., vasárnap:  

800 Torvaj – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800 

 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Karitász zarándoklat a magyar ifjúság védőszentjéhez 

 

Hirdetés 

 Máriának, a Szomorúak Vigasztalójának búcsújáróhelye 

 


