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

Szeptember 23., vasárnap 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Zala,
   1800-Tab
Szeptember 24., hétfő 1100-Tab, Szent Gellért
   Római Katolikus Általános Iskola
   és Óvoda ünnepi szentmiséje 
   1800-Tab
Szeptember 25., kedd 700 - Tab,
Szeptember 26., szerda 1800 - Tab, 
Szeptember 27., csütörtök 700 - Tab, Páli Szent Vince áldozópap
Szeptember 28., péntek 1800 - Tab, 
Szeptember 29., szombat 700 - Tab, 1800 - Bábony
Szeptember 30., vasárnap 800-Sérsekszőlős, Szent Mihály búcsú
(Szentírás vasárnapja) 930-Tab, 1100 - Torvaj
   1600 - Tab, Családos mise, 1800-Tab
Október 6., szombat 700-Tab,
   1730-Megyer, Rózsafüzér, 1800-Megyer
Október 7., vasárnap 800-Sérseszőlős, 930-Tab, 1100-Zala,
   1700-Tab, Szentségimádás, 1800-Tab

Mise- és szertartásrend

Zsoltár: Isten megsegít engem, * az Úr oltalmazója életemnek.

I. évf. 30. szám 2012. szeptember 23.

9. Hogyan mutatja meg magát Isten, amikor fiát hoz-
zánk küldi?

Isten Jézus Krisztusban Szeretetének teljes mélységét mu-
tatja meg számunkra.

Jézus Krisztusban láthatóvá válik a láthatatlan Isten. Olyan 
emberré lett, mint mi. Ebben mutatkozik meg igazán, hogy 
mennyire szeret bennünket Isten: a mi terheinket viselte. 
Minden utunkat velünk járja. Velünk van elhagyatottsá-
gunkban, szenvedéseinkben és a haláltól való félelmünkben 
is. Ő ott is jelen van, ahol mi nem vagyunk már képesek, 
hogy kinyissa számunkra az ajtót az életre.

10. Jézus Krisztusban teljessé vált a kinyilatkoztatás, vagy 
a kinyilatkoztatás tovább is folytatódik?

Jézus Krisztusban Isten lépett a földre. Ő Isten utolsó Igéje. 
Ha rá hallgatunk, akkor minden időben felismerhetjük, hogy 
ki is az Isten, és mi szükséges a mi üdvösségünkhöz.

Jézus Krisztus Evangéliumával Isten kinyilatkoztatása 
betelesedett. Ezáltal világosít meg bennünket és vezet ben-
nünket a Szentlélek az Igazság megismerésére. Néhány em-
ber életét olyan erővel tölti el Isten fényessége, hogy látják a 
„megnyílt eget” (ApCsel 7,56). Ezek a nagy zarándokhelyek, 
mint például a mexikói Guadeloupe, valamint a franciaor-
szági Lourdes. A látnokok magánkinyilatkoztatásai nem tud-
ják Jézus Krisztus Evangéliumát tökéletesebbé tenni. Ezekről 
nem lehet azt mondani, hogy általánosságban véve kötelező-
ek lennének. Viszont előrébb segíthetnek bennünket, hogy 
Isten üzenetét jobban megértsük. Az Egyház ezeknek a jele-
néseknek a hitelességét minden esetben megvizsgálja.

11. Miért kell hitünket továbbadni?
Azért teszünk hitünkről tanúságot és hirdetjük, mert Jé-

zus ezt ránk bízta: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá 
mind a népeket!” (Mt 28,19) 

Ha kereszténynek valljuk magunkat, akkor nem bízhatjuk 
a hit továbbadását csak a specialistákra (tanítók, plébánosok, 
misszionáriusok). A keresztény másokért él. Ezt azt jelenti, 
hogy minden igazi keresztény azt akarja, hogy Jézus Krisz-
tus mindenemberhez eljusson. Azt mondhatjuk: A Úrnak 
szüksége van rám! Megkereszteltek, bérmálkoztam így fe-
lelős vagyok azért, hogy a környezetemben élő emberek is 
megtapasztalják Istent, és hogy az Igazság ismeretére jussa-
nak (1Tim 2,4b). Ezt Teréz anya egy jó hasonlattal példázta: 
„gyakran látunk utcákat behálózó drótokat. Mielőtt áthalad 
rajtuk az áram még nincs fényesség. Ez a drót vagy te és én. 
Az áram maga Isten. Megengedhetjük, hogy ez az áram átha-
ladjon rajtunk, így tehetünk tanúságot a világ világosságáról, 
Jézusról. Ha ezt megtagadjuk, akkor a sötétséget fogadjuk el, 
és azt engedjük elhatalmasodni.”

Katolikus vagyok! - Kérdések, válaszok hitünkről

A keresztség szentségében részesül, és Isten gyermeke lesz:
2012. szeptember 23-án:
 - Szennay Hunor Csaba

Keresztelő - Egyházunk új tagjai

GELLÉRT 980 körül született velencei patrícius család-
ból. Kolostori iskolában végezte tanulmányait; alaposan 
ismerte a Szentírást és az egyházatyákat. Bencés lett, és 
már fiatalon a közösség apátja. Szentföldi zarándokútra 
indult, amikor a dalmát partokon, Záránál (Zadar) hajó-
törést szenvedett. A pannonhalmi apát rábeszélésére Ma-
gyarországra indult, hogy egy ideig hirdesse az evangéli-
umot. Huzamosabb időt töltött István udvarában, a szent 
király bizalmi embere és Imre herceg tanítója lett. Bakony-
bél rengetegében hét évig remetéskedett; csak István kéré-
sére hagyta el szeretett magányát, és elfogadta a csanádi 
püspökséget. Ettől kezdve az evangélium hirdetésének élt. 
Az István halála után gazdátlanná vált országban pogány 
lázadások törtek ki. Gellért Vata csapatainak lett áldozata 
1046. szeptember 24-én. - A vértanú püspök testét 1083-
ban László király emelte oltárra. Ünnepe: szeptember 24.

Szent Gellért élete

Életükre, egymás iránti szeretetükre, hűségükre Isten 
áldását kérik, és az Úr oltára előtt szent életszövetség 
megkötésére lépnek:

2012. szeptember 29-én:
 - Horváth Ferenc - Kun Emerita

Esküvő

Fogadd be Urunk örök hajlékodba elhunyt Szásznádasi 
Sándor Gábor testvérünket! 

Szentmisét mutatunk be érte a tabi plébniatemplomban, 
2012. szeptember 26-án 10 órakor. Temetése ezt követőleg 
11 órakor lesz a tabi temetőben.

Elhunytjaink - Nyugodjanak békességben!


