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November 4., vasárnap 800-Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Zala,
   1700-Tab, Szentségimádás, 1800-Tab
November 5., hétfő 1800-Tab
November 6., kedd 700 - Tab
November 7., szerda 1800-Tab, 1830Ű- Imacsoport
November 8., csütörtök 700 - Tab
November 9., péntek 1630 - Tab, Szent Márton napi lámpás  
       felvonulás
   1800 - Tab
November 10., szombat 700-Tab, 1500 - Bábony
November 11., vasárnap 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,
   1800-Tab
November 17., szombat 700-Tab, 1500 - Megyer
November 18., vasárnap 800-Lulla, Szent Erzsébet búcsú
   930-Bábony, Szent Erzsébet búcsú  
   930-Tab, 1100-Zala, 1800-Tab

Mise- és szertartásrend

Zsoltár: Szeretlek, Uram, Istenem, * én erősségem.

I. évf. 36. szám 2012. november 4.

Milyen néven nyilatkoztatja ki magát Isten?
Mózesnek Isten úgy nyilatkoztatta ki magát, mint élő Isten, 

„Ábrahám, Izsák és Jákob Istene” (Kiv 3,6). Ugyanennek a 
Mózesnek titokzatos nevét is kinyilvánította: „Én vagyok, aki 
vagyok (YHWH)”. Istennek ezt a kimondhatatlan nevét már 
az Ószövetség idején az Úr névvel helyettesítették. Így Jézus, 
amikor az Újszövetségben Úrnak nevezik, úgy jelenik meg, 
mint igaz Isten.

Egyedül Isten „van”?
A teremtmények mind Istentől kapták a létüket és mindazt, 

amijük van; egyedül Isten a lét és minden tökéletesség teljes-
sége önmagában. Ő az, „aki van”, kezdet és vég nélkül. Jézus 
kinyilatkoztatja, hogy ő is viseli az isteni Nevet: „Én vagyok” 
(Jn 8,28).

Miért fontos Isten nevének kinyilatkoztatása?
Amikor Isten kinyilatkoztatja a nevét, megismerteti a maga 

kimondhatatlan misztériumának gazdagságát: egyedül ő van 
öröktől fogva mindörökké, Ő felülmúlja a világot és a törté-
nelmet. Ő az, aki megalkotta az eget és a földet. Ő a hűséges 
Isten, aki mindig ott van népe mellett, hogy megszabadítsa. 
Ő a legkiválóbb értelemben „a szent”, „az irgalomban gaz-
dag” (Ef 2,4), aki mindig kész a megbocsátásra. Ő a szellemi, 
transzcendens, min-
denható, örök, szemé-
lyes, tökéletes Létező. Ő 
a szeretet és az igazság.

Milyen értelemben Isten az igazság?
Isten maga az igazság, és mert az, nem téved és nem téveszt 

meg senkit. Ő „a világosság, és benne nincsen sötétség” (1Jn 
1,5). Isten örök Fia, a megtestesült Bölcsesség azért küldetett 
a világba, „hogy tanúságot tegyen az igazságról” (Jn 18,37).

Hogyan nyilatkoztatja ki Isten, hogy ő a szeretet?
Isten úgy nyilatkoztatta ki magát Izraelnek, mint akinek a 

szeretete erősebb, mint az apák és az anyák szeretete gyerme-
keik, vagy a vőlegény szeretete menyasszonya iránt. Ő maga 
a Szeretet (1Jn 4,8.16), aki teljesen és ingyenesen ajándékoz-
za magát, és aki „úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta oda, hogy üdvözüljön általa a világ” (Jn 3,16–17). Fiát 
és a Szentlelket elküldve Isten kinyilatkoztatja, hogy ő maga 
az örök, kölcsönös szeretet.

Katolikus vagyok! - Kérdések, válaszok hitünkről

2012. október 27-én, Esztergomban Balás Béla me-
gyésfőpásztor papok és kispaptársai körében az eszter-
gomi szemináriumban (papnevelő intézet) akolitussá 
avatta Németh Zsoltot, plébániánk kispapját. Zsolt ne-
gyed éves kispap. Ez a lépcsőfok a teológiai évek alatt a 
pappá válás útján az utolsó a teljes elköteleződés, azaz a 
diakónus szentelés előtt.

Az akolitusságnak másik formája, amikor világi hívőt, 
vallásukat gyakorló férfiakat neveznek ki erre a szolgá-

Akolitus lett plébániánk kispapja: Németh Zsolt

latra. Ez a szolgálat már valószínűleg a 2. század végé-
re kialakult Rómában. 250 körül a város minden kerü-
letében 6-6 akolitus szolgált a diákonus mellett.

Az akolitus három feladat ellátására kap megbízást: 
közösség építésre, igeliturgia vezetésére, áldoztatásra. 
Az erre a feladatra kinevezett akolitus szolgálatát a me-
gyéspüspök, valamint a megyéspüspök által megbízott 
pap felügyelete alatt végzi. Az akolitus az egyházközség-
ben a plébános felügyelete alatt szolgál, egységben a plé-
bánossal. Konkrét feladatait a közösség igényei szerint, 
a plébános útmutatása alapján végzi. 

Ezt a szolgálatot főpásztorunk egyházmegyénkben 
is szeretné megújíatni. Remélhetőleg plébániánkon is 
sikerül idővel ezt a szolgálatot felelősségteljes férfiakra 
bízni, hogy ezzel is élőbbé tegyük hívő, keresztény kö-
zösségünket.

„Isten a végtelenül tökéletes létező, 
aki a Legszentebb Szentháromság.” 

(Szent Mongrovejói Turibius)

Most már hagyománnyá vált a tabi Szent Gellért Római Ka-
tolikus Óvoda életében, hogy Szent Máton napjához kapcso-
lódóan a gyermekek szüleikkel, nevelőikkel együtt, saját ké-
szítésű lámpásaik fényénél, énekek kíséretében felvonulnak 
az óvoda épületétől a tabi plébániatemplomba. 

A templomban rövid történetet hallhatnak Szent Márton 
legendáiból, életéről, majd pedig alkalmuk csúcspontjaként 
a bátrabb óvodások egyedül, a bátortalanabban szüleikkel 
együtt „palástos-áldás”-ban részesülnek.

Ahogy Szent Márton mint katona a krisztusi szeretetet gya-
korolva terítette rá a szegény koldusra ruháját, úgy teríti ránk 
védőn, óvón áldását a mindenható Isten is. 

Ebben az évben alkalmunk 2012. november 9-én, 16:30 -kor 
kezdődik a katoikus óvoda épületénél. Minden kedves hívőt 
és érdeklődőt sok szeretettel várunk erre az értéket kéviselő 
közös alkalomra.

Szent Márton napi lámpás felvonulás


