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A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja

Október 21., vasárnap 800-Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Zala,
   1715-Tab, Rózsafüzér, 1800-Tab
Október 22., hétfő 1715-Tab, Rózsafüzér, 1800-Tab
Október 23., kedd 700 - Tab, 1730 - Lulla, Rózsafüzér, Mise
Október 24., szerda 1700- Torvaj, Rózsafüzér
   1715-Tab, Rózsafüzér, 1800-Tab
Október 25., csütörtök 700 - Tab
Október 26., péntek 1715-Tab, Rózsafüzér, 1800-Tab
Október 27., szombat 700-Tab,
   1730-Bábony, Rózsafüzér, 1800-Bábony
Október 28., vasárnap 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,
   1600 - Tab, Családos Szentmise
   1715-Tab, Rózsafüzér, 1800-Tab
Október 30., kedd 700 - Tab, 1800- Sérseksőlős,Rózsafüzér
November 1., csütörtök Mindeszentek ünnepe
   700 - Tab, 
   1700 - Tab, Ökumenikus temetői áhítat
November 2., péntek Halottak napja
   700 - Tab, 1800 - Tab
November 3., szombat 700-Tab, 1500-Megyer
November 4., vasárnap 800-Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Zala,
   1700-Tab, Szentségimádás, 1800-Tab

Mise- és szertartásrend

Zsoltár: Kegyes szemed legyen rajtunk, * tebenned van bizodalmunk.

I. évf. 34. szám 2012. október 21.

A keresztség szentségében részesül, és Isten gyermeke lesz:
2012. október 21-én:
 - Mecseki Dávid István

Keresztelő - Egyházunk új tagjai

Miért mondható, hogy a hit személyes és egyházi cselekedet 
egyszerre?

A hit személyes cselekedet, mert az ember szabad válasza az 
önmagát kinyilatkoztató Istennek. Ugyanakkor egyházi cse-
lekedet, melyet a hitvallás így fejez ki: „Hiszünk”. Ugyanis az 
Egyház hisz: ily módon az Egyház a Szentlélek kegyelmével 
megelőzi, megszüli és táp-
lálja az egyes keresztények 
hitét. Ezért az Egyház Anya 
és Tanító.

Miért fontosak a hitvallási formulák?
A hitvallási formulák azért fontosak, mert a közös nyelv hasz-

nálatával lehetővé teszik a hit igazságainak kifejezését, elsajátí-
tását, ünneplését és másokkal való közlését.

Hogyan egyetlen az Egyház hite?
Az Egyház – jóllehet különböző nyelvű, kultúrájú és szertartá-

sú hívőkből áll – egy hangon vallja az egy Úrtól kapott és az egy 
Apostoli Hagyomány által továbbadott egyetlen hitet. Egyetlen 
Istent vall – az Atyát és a Fiút és a Szentlelket –, és az üdvös-
ség egyetlen útját járja. Ezért egy szívvel és egy lélekkel hisszük 
mindazt, amit Isten hagyományozott vagy leírt Igéje tartalmaz 
és az Egyház mint isteni kinyilatkoztatást elénk ad.

Katolikus vagyok! - Kérdések, válaszok hitünkről

Vagy mit is jelent a Hit éve?
Sietek mint mindig, és az autó navigációs rendszere 

finom női hangon mind gyakrabban figyelmeztet, hogy: 
„túl gyorsan mész!” Megsokallva a kioktatást, egyetlen 
mozdulattal - mely hatalmas nyugalommal tölt el - ki-
kapcsoltam a készülék hangját. Csendben, a villódzó 
nyilakkal próbált vezetni a GPS, de siettemben vagy 
két kanyart később vettem be. Megszeppenve, az elve-
szettség érzésével hamar hangot adtam kis barátomnak, 
mely első szavaival nem duzzogva kioktatott, hanem a 
világ legtermészetesebb hangján csak annyit mondott: 
„újratervezés!”

Nézem az emberi értelem tenyérnyi gyümölcsét, az 
autóban villódzó kis készüléket, mely képes figyelni 
az égben keringő szekrénnyi műholdra, hogy engem 
határozottan célba vezessen, hogy pontos időben el-
kezdhessem a messzi város templomában a szentmisét.  
Csodálattal szemlélem az ember alkotta gépek alázatát, 
céltudatos pontosságát, kitartó figyelmét, azt a nyugodt, 
eredményes munkát, mellyel szolgálnak mindenféle 
hiszti, duzzogás, fáradság nélkül bennünket.

Nekem is van egy csodálatos műholdam -a jó Isten, 
aki lelkiismeretem által hozzám is szól, vezet céltudato-
san. Az élő hitünk hullámhosszán kapcsolatba léphetek 
vele, nála mindig zöld a lámpa. Jósággal mondja, hogy 
most jobbra mosolyogj és légy kedves, aztán most balra 
figyelj, mert ott tátong a bűn szakadéka. De ha az út-
széli tarka virágoktól vonzva letérünk a helyes útról, 

Böjte Csaba: Neked is van mennyei GPS-ed

Ő onnan fentről látva maréknyi porságunkból faka-
dó gyengeségünket, szelíd jósággal csak annyit mond: 
bűnbánat, azaz újratervezés. 

Olyan jó tudni, hogy van mindannyiunknak egy cso-
dálatos mennyei GPS-e. Merjük bekapcsolni!! Merjünk 
az élő hit útjára lépni!! Nyugodtak lehetünk, mert nem 
lehet úgy eltévedni, hogy gondviselő vezetőm azonnal 
ne tudná megmutatni a következő helyes lépést! Mindig 
van tovább! Az öreg Nikodémusnak is az evangélium-
ban Jézus kapásból felkínálta, hogy: újjá kell születni!! 
Isten mindig, bárhol is vagy, meg tudja mutatni az utat, 
mely célba vezet, mely által elérheted a legbensőbb, cso-
dás álmaid! Nem tudunk annyira eltévedni, hogy Iste-

nünk megsértődjön ránk, vagy 
hogy ne tudna onnan is újra-
tervezni mindent, és nem csak 
neked, nekem, hanem akár né-
pünknek, vagy az egész embe-
riségnek! Ő nem kötekedik és 
kicsinyes dührohamokat sem 
kap, szeret bennünket mert 
gyermekei vagyunk, szeret és 
vezet szelíden, kitartó jósággal 
mindig mellettünk van!

Mi emberek alkottuk ezt a kis gépet mely ott villódzik 
az autónkban, a saját képünkre, hasonlatosságunkra al-
kottuk... és csodálatos, működik. Hinnünk kell, hogy a 
bennünk lévő nagy mennyei GPS is működik! Általa 
egy új világ nyílhat előtted!!

„Nem lehet az Isten Atyja annak, 
akinek nem Anyja az Egyház.”

(Szent Ciprián)


