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

November 25., vasárnap 800-Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Torvaj,
   1600-Tab, Családos szentmise, 1800-Tab
November 26., hétfő 1800-Tab
November 27., kedd 700 - Tab
November 28., szerda 1800-Tab
November 29., csütörtök 700 - Tab
November 30., péntek 1800 - Tab
December 1., szombat 700-Tab, 1500 - Megyer
December 2., vasárnap 800-Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Zala,
   1700-Tab, Szentségimádás, 1800-Tab
December 8.,   Plébániai Ünnepnap
December 9., vasárnap 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,
   1800-Tab

Mise- és szertartásrend

Zsoltár: Az Úr országol, * királyi fölségbe öltözött.

I. évf. 39. szám 2012. november 25.

Miért fontos ez az állítás: „Kezdetben teremtette Isten az 
eget és a földet?” (Ter 1,1)

Mert a teremtés az alapja az üdvösség egész isteni tervé-
nek; kinyilvánítja Isten mindenható és bölcs szeretetét, az 
első lépés az egyetlen Isten és népe közti szövetség meg-
kötése felé; a Krisztusban csúcspontjához érkező üdvtör-
ténet kezdete; az első válasz az ember alapvető kérdéseire, 
melyeket saját eredetére és céljára vonatkozóan tesz föl.

Ki teremtette a világot?
A világ egyetlen és oszthatatlan teremtője az Atya, a Fiú 

és a Szentlélek, még akkor is, ha a világ teremtésének mű-
vét elsősorban az Atyának tulajdonítjuk.

Miért teremtette Isten a világot?
Isten a világot saját dicsőségére teremtette, mert ki akar-

ta nyilvánítani és közölni akarta a maga jóságát, igazságát 
és szépségét. A teremtés végső célja az, hogy Krisztusban 
Isten legyen „minden mindenben” (1Kor 15,28), a maga 
dicsőségére és a mi boldogságunkra.

Katolikus vagyok! - Kérdések, válaszok hitünkről

250 évvel ezelőtt, 1762-ben fejeződött be a jelenlegi 
tabi plébániatemplom építése. Ezen jeles alkalomból 
plébániánk ünnepnapot rendez 2012. december 8-án.

Program:
6:00 - 10:10  250 perces szentségimádás
10:30 - 12:00  Ünnepi szentmise
12:00 -től  Könyvbemutató a templomról a  

   templomban
Utána  Agapé / Szeretetvendégség a 
   Katolikus Iskola Ebédlőjében
14:00 - 15:00  Adventi zenei áhítat
   Adventi gyertyagyújtás

A programok alatt jó-
tékonysági adventi vá-
sárt tartunk a plébánia-
templom kertjében.

Minden kedves hívőt 
és érdeklődőt sok szere-
tettel várunk ezekre az 
alkalmakra.

250 éves a jelenlegi tabi plébániatemplom

Advent idejére, karácsony ünnepére készülve szeret-
nénk a szentcsalád-járás szokását, feleleveníteni, és azt 
családjaink életébe belevinni.

A Szent Családot ábrázoló kép vándorol a programban 
családról családra. Első este a képet váró család a képet 
hozó családdal közös imát tart. Második este a családta-
gok gyűlnek össze rövid imára a kép körül, majd tovább-
viszik a képet adott címre, ahol a fogadó családdal együtt 
imádkoznak. 

Együtt imádkozó, és a Szent Családot befogadni vá-
gyó családok jelentkezését várjuk! Kérjük 2012. decem-
ber 2-ig, Advent 1. vasárnapjáig, adják le templomaink 
sekrestyéiben nevüket, elérhetőségeiket, valamint azon 
összefüggő napok időpontját, amikor a család zavartala-
nul részt tud venni ebben a programban.

Szállást keres a Szent Család

Várom azoknak az időseknek, betegeknek (ill. rokona-
ik) jelentkezését, akik advent idején, karácsony ünnepére 
készülve nem tudnak eljönni templomba, és szentgyó-
nást szeretnének végezni. 

Akiknél eddig minden alkalommal voltam, nekik nem 
szükséges szándékukat jelezni. 

Jelentkezni lehet plébániánk elérhetőségein, vagy 
templomainkban, címük, telefonszámuk megadásával.

Adventi beteglátogatás

250 éves templomunk ünnepnapjának megvalósításá-
hoz mindannyiunk segítő jelenlétére szükség van, hogy 
ez valóban közös ünnep lehessen.

A 250 perces szentségimádásra várjuk azok jelentke-
zését, akik legalább 30 percet csendben el tudnak tölte-
ni az Oltáriszentség előtt, felajánlva imádságukat, jelen-
létüket plébániánkért, híveinkért, családjainkért.

Az ünnepnapi agapéra várjuk kedves háziasszonyok 
segítségét, ha egy tálca süteménnyel, szendviccsel hozzá 
tudnának járulni közös ünneplésünk bensőségesebbé 
tételéhez.

Jelentkezni mind a kettő segítségre a sekrestyében lehet.

Szentségimádás - Agapé

A Mai perselyezést a Magyar Katolikus 
Karitász javára továbbítjuk. 

Jószándékú adományaikat 
hálásan köszönjük!


