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Október 3., szerda 1715-Tab, Rózsafüzér, 1800-Tab
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Október 4., csütörtök 700 - Tab, 1800- Zala, Rózsafüzér
Október 5., elsőpéntek 1715-Tab, Rózsafüzér, 1800-Tab 
Október 6., szombat 700-Tab,
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Október 7., vasárnap 800-Sérseszőlős, 930-Tab, 1100-Zala,
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Október 13., szombat 700-Tab,
   1730-Bábony, Rózsafüzér, 1800-Bábony
Október 14., vasárnap 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,
   1715-Tab, Rózsafüzér, 1800-Tab

Mise- és szertartásrend

Zsoltár: Az Úr végzései igazak, * megvidámítják a szívet.

I. évf. 31. szám 2012. szeptember 30.

12. Honnan tudhatjuk, hogy mi tartozik az igaz hithez?
Az igaz hitet a Szentírásból és az Egyház élő tanításából 

(Szenthagyomány) ismerhetjük meg.
Az Újszövetség az Egyház hitéből keletkezett. Az írás és 

a tradíció szorosan összekapcsolódnak. Ugyanakkor a hit 
továbbadása elsősorban nem az íráson keresztül történik. 
A korai Egyházban azt mondták, hogy „a Szentírás inkább 
az Egyház szívébe, mint pergamenre van írva”. Már a tanít-
ványok és az apostolik is megtapasztalták mindenekelőtt a 
Jézussal való élő kapcsolat által ezt az új életet. Ebbe a közös-
ségbe, mely a feltámadás után egy másik formában valósult 
már meg, hívott meg a korai Egyház embereket. Az első ke-
resztények „állhatatosan kitartottak az apostolok tanításában 
és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban.” (Ap-
Csel 2,42) Egymás között teljes egységben voltak és mégis 
tudtak teret engedni mások számára is. Ebből áll mind a mai 
napig a hit: keresztények hívnak meg embereket, hogy meg-
tapasztalhassák az Istennel való közösséget, amely tévedés 
nélkül összetartotta őket az apostoli kortól fogva a Katolikus 
Egyházban.

13. Tévedhet az Egyház hit kérdésében?
A hívek közössége a hitben nem tévedhet, mert Jézus meg-

ígérte tanítványainak, hogy elküldi az igazság Lelkét, aki meg-
tartja őket az igazságban. (Jn 14,17)

Amint a tanítványok teljes szívükből hittek, úgy hagyat-
kozhat minden egyes keresztény is az Egyházra, ha az életre 
vezető utat keresi. Amint Jézus maga adta a tanítás hatalmát 
az apostoloknak, úgy birtokolja az Egyház ezt a tanítóhiva-
talt, és ezért nem hallgathat. Habár egyes tagok tévedhetnek, 
és hibázhatnak, mégsem szakadhat ki az Egyház egésze Is-
ten igazságából. Az Egyház az élő Igazság hordozója az idő-
kön át, amely sokkal nagyobb, mint ő maga. Ezt nevezzük 
depositum fidei-nek, azaz hitletéteménynek. Ha egy ilyen 
igazság kérdésessé válna, az Egyháznak újra meg kell vilá-
gosítania azt, amit mindenhol, mindig és mindenki hitt.

Katolikus vagyok! - Kérdések, válaszok hitünkről

A keresztség szentségében részesül, és Isten gyermeke lesz:
2012. október 7-én:
 - Takács Zsombor Zoltán

Keresztelő - Egyházunk új tagjai

A Szentírás szerzője Isten. „Az isteni kinyilatkoztatást, melyet a 
Szentírás szövege tartalmaz és elénk tár, a Szentlélek sugalmazásá-
ra foglalták írásba.”

„Az Anyaszentegyház az apostoli hit alapján az Ó- és Újszövetség 
könyveit egész terjedelmükben, minden részükkel együtt szentnek 
és kánoninak tartja, mivel a Szentlélek hatására írt könyveknek Is-
ten a szerzőjük, és mint Szentírást kapta az Egyház.”

Isten sugalmazta a Szent Könyvek szerzőit. „A Szent Könyvek 
megírására Isten embereket választott ki, akiket erejük és képessé-
geik birtokában úgy használt föl, hogy miközben bennük és általuk 
ő maga cselekedett, mint valódi szerzők mindazt, de csak azt fog-
lalják írásba, amit ő akar.”

Szentírásról a katekizmus alapján

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

2012. október 6-án:
 - Szabó Árpád - Varga Nelli

Esküvő

Fogadd be Urunk örök hajlékodba elhunyt Fazekas  József-
né, Lukács Anna nővérünket!

Szentmisét mutatunk be érte a tabi plébniatemplomban, 
2012. október 3-án 10 órakor. Temetése ezt követőleg 11 óra-
kor lesz a tabi temetőben.

Elhunytjaink - Nyugodjanak békességben!

A sugalmazott könyvek az igazságot tanítják. „Mindazt tehát, 
amit a sugalmazott szerzők, vagyis a szent írók állítanak, a Szent-
lélek állításának kell tartani, ezért hinnünk kell, hogy amit Isten a 
mi üdvösségünkre le akart iratni a szent iratokban, azt a Szentírás 
könyvei biztosan, hűségesen és tévedés nélkül tanítják.”

A keresztény hit mégsem „könyvvallás”. A kereszténység Isten 
„Igéjének” a vallása: egy olyan Igéé, amely nem írott és néma szó, 
hanem „megtestesült és élő Ige”. Szükségünk van tehát arra, hogy 
Krisztus, az élő Isten örök Igéje a Szentlélek által megnyissa értel-
münket, hogy megértsük az Írásokat, nehogy olyanok maradjanak, 
mint a holt betű. (Katolikus Egyház Katekizmusa 105-108)

A Biblia nem „regényből van”. Nem Jókai, vagy Verne előzmé-
nye, nem is ájtatos imakönyve őseinknek. Van benne csata is, ka-
land is, szerelem is, mese is. Korhűen ábrázolja, milyen mélyről 
hozott fel minket Isten, hogyan váltunk kultúr-emberré, az írások 
rétegeiben fejlődés bontakozik az egyistenhit, az egynejű házasság, 
a közösség felé. Tetten érhető benne - mint egy óriási karácsonyi 
csomag bontásakor az ajándék -, Isten emberhez közeledése, majd 
a képeskönyvek kedvességével Jézuson keresztül bemutatkozik 
maga a személyes Végtelen.

Balás Béla - Könyvünkről


