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Tabi Öröm-Hírmondó
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja

December 2., vasárnap 800-Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Zala,
   1700-Tab, Szentségimádás, 1800-Tab
December 3., hétfő 600-Tab 1800-Tab
December 4., kedd 600 - Lulla, 700 - Tab
December 5., szerda 600 - Tab, 1800-Tab
December 6., csütörtök 600 - Torvaj, 700 - Tab
December 7., péntek 600 - Tab, 1800 - Tab
December 8., szombat Plébániai Ünnepnap
December 9., vasárnap 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,
   1800-Tab
December 11., kedd 600 - Sérsekszőlős, 700 - Tab
December 13., csütörtök 600 - Zala, 700 - Tab
December 15., szombat 700-Tab, 1500 - Megyer
December 16., vasárnap 800-Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Zala
   1800 - Tab

Mise- és szertartásrend

Zsoltár:  Hozzád emelem a lelkem, * én Uram, Istenem.

I. évf. 40. szám 2012. december 2.

Hogyan teremtette Isten a világmindenséget?
Isten a világmindenséget teljesen szabadon, bölcsen és sze-

retettel teremtette. A világ nem szükségszerűség, vak végzet 
vagy véletlen következménye. Isten „a semmiből” (ex nihilo: 
2Mak 7,28) rendezett és jó világot teremtett, amelyet Ő vég-
telenül felülmúl. Isten megtartja a létben a teremtményeit, 
támogatja őket, megadja nekik a cselekvési képességet és be-
teljesedésre vezeti őket Fia és a Szentlélek által.

Miben áll az isteni gondviselés?
Az isteni gondviselés azoknak az intézkedéseknek a so-

rozata, melyekkel Isten teremtményeit azon végső tökéle-
tesség felé vezeti, amelyre meghívta őket. Isten e tervének 
mindenkitől független, szuverén ura, de végrehajtásában te-
remtményei együttműködését is igénybe veszi. Ugyanakkor 
megajándékozza teremtményeit azzal a méltósággal, hogy 
önállóan cselekedjenek és ok és okozati összefüggésbe kerül-
jenek egymással.

Hogyan működik együtt az ember az isteni gondviseléssel?
Isten az embert – fölébresztve benne „az ő jóságos tervei 

szerinti akarást és cselekvést” (Fil 2,13) – megajándékozza 
azzal és szabadságát tiszteletben tartva meghívja arra, hogy 
cselekedeteivel, imádságaival, sőt szenvedéseivel is működ-
jön együtt Ővele.

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, 
szentmise végétől sötéte-
désig jótékonysági adventi 
vásárt tartunk a plébánia-
templom kertjében.

Minden kedves hívőt és 
érdeklődőt sok szeretettel 
várunk ezekre az alkal-
makra.

250 éves a jelenlegi tabi plébániatemplom

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

A Szent Családot ábrázoló kép vándorol a programban csa-
ládról családra. Első este a képet váró család a képet hozó csa-
láddal közös imát tart. Második este a családtagok gyűlnek 
össze rövid imára a kép körül, majd továbbviszik a képet adott 
címre, ahol a fogadó családdal együtt imádkoznak. 

Együtt imádkozó, és a Szent Családot befogadni vágyó 
családok jelentkezését várjuk! Kérjük 2012. december 2-ig, 
Advent 1. vasárnapjáig, adják le templomaink sekrestyéiben 
nevüket, elérhetőségeiket, valamint azon összefüggő napok 
időpontját, amikor a család zavartalanul részt tud venni eb-
ben a programban.

Szállást keres a Szent Család

Várom azoknak az időseknek, betegeknek (ill. rokonaik) je-
lentkezését, akik advent idején, karácsony ünnepére készülve 
nem tudnak eljönni templomba, és szentgyónást szeretnének 
végezni. Akiknél eddig minden alkalommal voltam, nekik nem 
szükséges szándékukat jelezni. Jelentkezni lehet plébániánk 
elérhetőségein, vagy templomainkban, címük, telefonszá-
muk megadásával.

Adventi beteglátogatás

250 éves templomunk ünnepnapjának megvalósításához 
mindannyiunk segítő jelenlétére szükség van, hogy ez való-
ban közös ünnep lehessen.

A 250 perces szentségimádásra várjuk azok jelentkezését, 
akik legalább 30 percet csendben el tudnak tölteni az Oltári-
szentség előtt, felajánlva imádságukat, jelenlétüket plébáni-
ánkért, híveinkért, családjainkért.

Az ünnepnapi agapéra várjuk kedves háziasszonyok segít-
ségét, ha egy tálca süteménnyel, szendviccsel hozzá tudná-
nak járulni közös ünneplésünk bensőségesebbé tételéhez.

Jelentkezni mind a kettő segítségre a sekrestyében lehet.

Szentségimádás - Agapé

Adventi időszakban hétfőn, szerdán és pénte-
ken lesznek hajnali Szentmisék reggel 6 órakor a 
tabi plébániatemplomban. A fíliák Hajnalimise-
rendje vasárnapokon kerül megbeszélésre.


