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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja

Szeptember 16., vasárnap 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,
   1800-Tab
Szeptember 17., hétfő 1800-Tab
Szeptember 18., kedd 700 - Tab 
Szeptember 19., szerda 1800 - Tab, 
Szeptember 20., csütörtök 700 - Tab, 
Szeptember 21., péntek 1800 - Tab, 
Szeptember 22., szombat 700 - Tab, 1800 - Megyer
Szeptember 23., vasárnap 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Zala,
   1800-Tab
Szeptember 29., szombat 700 - Tab, 1800 - Bábony
Szeptember 30., vasárnap 800-Sérsekszőlős, Szent Mihály búcsú
   930-Tab, 1100 - Torvaj
   1600 - Tab, Családos mise, 1800-Tab

Mise- és szertartásrend

Zsoltár: Az Úr színe előtt járok, * az élők földjén.

I. évf. 29. szám 2012. szeptember 16.

7. Azért kellett Istennek önmagát megmutatnia, 
hogy mi megismerhessük őt?

Mi emberek az értelmünkkel eljuthatunk odáig, hogy 
Isten létezik, de hogy ő valójában milyen, azt nem tudjuk 
önmagunktól felfogni. Azonban Isten szívesen jelenvaló-
vá válik az emberi életben, ezért kinyilatkoztatta önma-
gát.

Istennek nem volt szüksége arra, hogy kinyilatkoz-
tassa önmagát. Ezt ő szeretetből tette. Ahogy az embe-
ri szeretetben is, egy számunkra fontos emberről csak 
akkor tudunk meg valamit, ha ő kinyitja számunkra a 
szívét, ugyanígy az örök és titkos Isten is szeretetből 
nyitotta meg önmagát, hogy mi valamit is az ő mélysé-
ges gondolataiból megtudjunk. A teremtéstől kezdve az 
ősatyákon és prófétákon keresztül mindaddig, amíg a 
kinyilatkoztatás az ő Fiában, Jézus Krisztusban be nem 
teljesült, újból és újból szólt az emberekhez. Isten Jézus 
Krisztusban teljesen kiöntötte szívét és végérvényesen 
láthatóvá tette számunkra az ő legbensőbb létét.

8. Hogyan nyilatkoztatta ki magát Isten az Ószövet-
ségben?

Isten az Ószövetségben úgy mutatkozik meg, mint Is-
ten, aki a világot szeretetből teremtette, és akkor is hű 
marad az általa teremtett emberekhez, ha azok a bűnben 
elszakadnak tőle.

Isten a történelemben sokszor vált megtapasztalha-
tóvá: Noéval megköti a szövetséget, hogy minden élő-
lényt megmentsen. Ábrahámot meghívja, hogy „népek 
sokaságának atyjává” (Ter, 17,5) legyen, és általa áldást 
nyerjen a föld minden nemzetsége (Ter 12,3). Az Ábra-
hámtól származó nép Isten különleges tulajdonává lesz. 
Isten Mózesnek kinyilatkoztatja a nevét. Isten titokzatos 
neve: JHWH (Jahwe), ami annyit jelent, hogy „Én va-
gyok, aki vagyok.” (Kiv 3,14). Isten megszabadítja Izra-
el népét az egyiptomi fogságból, megköti velük Mózes 
által a Sínai hegynél a szövetséget. Isten újból és újból 
küld népéhez prófétákat, hogy megtérésre és a megkö-
tött szövetség megújítására vezessék őket. A próféták 
üzenete Isten új és örök szövetségéről szólnak, amely 
radikális megújulást igényel és végérvényesen megad-
ja a megváltást. Ez a szövetség minden ember számára 
nyitott lehetőség.

Katolikus vagyok! - Kérdések, válaszok hitünkről

A keresztség szentségében részesül, és Isten gyermeke lesz:
2012. szeptember 16-án:
 - Apáti Liliána Anna
2012. szeptember 19-én:
 - Ignácz Mónika
2012. szeptember 22-én:
 - Dinnyés Gergő
2012. szeptember 23-án:
 - Szennay Hunor Csaba

Keresztelő - Egyházunk új tagjai

2012. szeptember 21-én, péntek - 16:30
A tabi Római Katolikus Plébániatemplomban jóté-

konysági orgonakoncertet tartanak 16:30-kor a zentai 
Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium diákjai javára.

Orgonán közreműködik: Kerekes Sándor kántor
A belépés díjtalan!

-----------------------------------------------------------
2012. szeptember 23-án, vasárnap - 16:00
Four Bones Quartet koncert Tabon a Római Katolikus 

templomban. 
Immáron harmadik éve, hogy az együttes szinte ha-

gyományt teremtve fellép minden év szeptemberében 
Tabon. Idén is egy változatos és lendületes programmal 
várjuk az érdeklődőket. Klasszikusoktól a könnyed rit-
musokig minden hallható lesz. 

Szeretettel várunk mindenkit.
belépő: 500 Ft

Koncertek

Életükre, egymás iránti szeretetükre Isten áldását ké-
rik, és az Úr oltára előtt szent életszövetség megkötésére 
lépnek:

2012. szeptember 22-én:
 - Matyék Zsolt - Ignácz Ágnes

Esküvő


