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

Október 28., vasárnap 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,
   1600 - Tab, Családos Szentmise
   1715-Tab, Rózsafüzér, 1800-Tab
Október 29., hétfő 1715-Tab, Rózsafüzér, 1800-Tab
Október 30., kedd 700 - Tab, 1800- Sérseksőlős,Rózsafüzér
Október 31., szerda 1715-Tab, Rózsafüzér, 1800-Tab
November 1., csütörtök Mindenszentek ünnepe
   930 - Tab, 1800-Tab
   1600 - 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
November 10., szombat 700-Tab, 1500 - Bábony
November 11., vasárnap 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,
   1800-Tab

Mise- és szertartásrend

Zsoltár: Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.

I. évf. 35. szám 2012. október 28.

Mik a hitvallási formulák, a szimbólumok?
Credo-nak is nevezett, tagolt összefoglalások, melyekkel az Egyház 

kezdettől fogva az összes hívő közös nyelvén, kötelező jelleggel tömö-
ren megfogalmazta és továbbadta a hitét.

Melyek a legrégibb hitvallások?
A legrégibbek a keresztelési hitvallások. Mivel a keresztelés „az 

Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében” történik (Mt 28,19), 
a keresztelési szimbólumban megvallott hitigazságokat a Szenthá-
romság személyeinek megfelelően tagolták.

Melyek a legfontosabb hitvallások?
A legfontosabb hitvallások az Apostoli hitvallás, mely a római egy-

ház ősi, keresztelési hitvallása, és a Nicea-konstantinápolyi hitvallás, 
mely a két első egyetemes, a Niceai (325) és a Konstantinápolyi (381) 
Zsinat gyümölcse: ez a hitvallás ma is közös az összes nagy keleti és 
nyugati egyházban.

Miért ezzel kezdődik a hitvallás: „Hiszek Istenben?”
Mert a „Hiszek Istenben” állítás a legfontosabb; ez a forrása az 

összes többi, az emberre és a világra vonatkozó igazságnak és min-
den Istenben hívő ember életének.

Miért az egy Istenben hiszünk?
Mert Ő egyetlenként nyilatkoztatta ki magát Izrael népének, ami-

kor ezt mondta: „Halljad Izrael, egyetlen az Úr” (MTörv 6,4), „nincs 
más” (Iz 45,22). Maga Jézus is megerősítette: Isten „az egyetlen Úr” 
(Mk 12,29). Annak megvallása, hogy Jézus és a Szentlélek is Isten 
és Úr, nem jelent semmiféle megosztást az Egy Istenben.

Katolikus vagyok! - Kérdések, válaszok hitünkről

Csaba testvértől sokan kérdezgetik, hogy a nyomasztó demo-
gráfiai adatokról mi a véleménye. Levelében megfogalmazza: az 
örömnek, a bizakodásnak teremtő ereje van, a félelem, a pánik vi-
szont összemorzsolja szívünket.

Én is olvasom az okos, precíz kimutatásokat, hogy az elmúlt 
években itt is - ott is mennyivel fogyott a mi drága népünk, és hogy 
a statisztikák fényében mire számíthatunk. Természetesen én is ki 
tudom számolni, hogy ha havonta leesik 10 cserép a házamról, ak-
kor mikor fog elfogyni az összes cserép és rám roskadni a ház. Az 
is logikus, és ki is lehet számolni, hogy ha jön nekem ezer méterről 
az autó ötvenessel, akkor hány másodperc múlva fog elütni... csak 
az nem logikus, hogy miért nem ugrok félre, miért nem igazítom 
meg a cserepeket az otthonomon, miért várjuk némán, passzívan a 
sorsunk beteljesedését?

Egy statikusan gondolkodó világban élünk, a legtöbb ember ab-
ból indul ki, hogy ilyen a világ, ez van, ezt kell elfogadni. Mostaná-
ban újból és újból felcsendül bennem egy régi, Kájoni János által 
gyűjtött csíksomlyói dal refrénje: „ha nincs kenyér keresünk!” Igen, 
mi keresztények a mi Urunktól Istenünktől azt halljuk: „Keressetek 
és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek”, „bármit kértek az én 
nevemben, azt megkapjátok”... Igen, egy változó, növekvő, kibonta-
kozó világot teremtett az Isten, és mi ennek a folyamatosan születő 
világnak vagyunk a gyermekei. Nem statikus, fáradt gondolkodás 
kellene vezessen bennünket, hanem egy dinamikus, bátor, cselekvő, 
keresztény lelkület, a mi Urunk Istenünk szelleme. Isten ránk bízta 
a teremtő erőt, merem-e azt használni hittel, reménnyel? Szépnek 
látom Isten adta drága szülőföldemet? Az ami érték nekem, azt 

Böjte Csaba gondolatai a megmaradásról

örömmel meg merem-e osztani gyermekeimmel???
(...)Folyamatos félrevert harangok mellett nem lehet családot 

alapítani, munkát vállalni, gyereket szülni. Abba kellene hagyjuk 
az állandó pánikolást, nyafogást, siránkozást és merjük kimondani 
a gyerekeink, fiataljaink előtt, hogy ennyi cipőnk, ruhánk soha nem 
volt, és őseinknek sem volt az elmúlt ezer év alatt, és azt is mondjuk 
el, hogy ilyen mennyiségű élelmiszer, információ, luxuscikk soha 
nem volt még a Kárpát-medencében. Nehéz a magyar ember sorsa? 
Igen, vagy 10-20 kilóval átlagban valóban nehezebb a kelleténél, 
és ezért kell fogyókúrázzunk. Ennyi kövér ember, megműveletlen 
föld, leszüreteletlen almafa, megkapálatlan szőlőtőke soha nem 
volt itt a Kárpát-medencében!  Miért sírunk? Miért űzzük el gyer-
mekeinket, fiataljainkat falvainkból, városainkból?? 

A félelem, a szorongás, ha csak irreális, még akkor is minden-
képp kifejti a maga pusztító hatását. (...) Igen, a félelem, a szoron-
gás, még az irreális, alaptalan félelem is öl, pusztít, megfojtja az ál-
dozatát!! Ezt a gonosz lélek is jól tudja, ezért lengi be világunkat ez 
a hatalmas nyugtalanság, félelem!! A Gonosz mindig, de mindig a 
Szentírásban pánikol, ócsárolja a jó Isten által szeretettel teremtett 
világot. Jézus Krisztus mindig, de mindig vigasztal, biztat, bátorít! 
Azt kéri újból és újból, hogy ne féljünk, hanem bízzunk benne!!

Végezetül szeretnék elmondani egy jó hírt! Erdélyben, a tavaly 
télen, a hideg miatt egy héttel meghosszabbították a téli vakációt és 
mi szépen csendben pihentünk a nagy hó alatt. Érdekes, a kollégá-
im családjaiban toronymagasan a szeptemberi hónapban született 
a legtöbb kisbaba. Igen, a csend, a nyugalom, a béke meghozta a 
maga gyümölcsét. Szerintem ebben a mai gazdasági, társadalmi 
hullámverésben is, ha magunkban, környezetünkben  békés nyu-
galmat tudnánk teremteni, akkor Isten áldása kiáradna ránk és 
megmaradnánk. Ha hitetlenül a gonosz lélekre figyelünk, akkor 
a félelem, a szorongás, a legtöbbször felesleges pánik, alaptalan 
stressz összemorzsolja a szívünket is, de a népünket is. 

Fogadd be, Urunk örök hajlékodba elhunyt Kuczor Dezső-
né, Nagy Mária nővérünket! Imádkozzunk érte!

Szentmisét mutatunk be érte a tabi plébniatemplomban, 
2012. október 31-én, szerdán 1330-kor. Végső nyugalomra he-
lyezése ezt követőleg 1430-kor lesz a tabi temetőben.

Elhunytjaink - Nyugodjanak békességben!


