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

December 9., vasárnap 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,
   1800-Tab
December 10., hétfő 600-Tab 1800-Tab
December 11., kedd 600 - Sérsekszőlős, 700 - Tab
December 12., szerda 600 - Tab, 1800-Tab
December 13., csütörtök 600 - Zala, 700 - Tab
December 14., péntek 600 - Tab, 1800 - Tab
December 15., szombat 700-Tab, 1500 - Megyer
December 16., vasárnap 800-Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Zala
   1800 - Tab
December 18., kedd 700 - Tab, 1800 - Lulla
December 20., csütörtök 700 - Tab, 1800 - Torvaj
December 22., szombat 700-Tab, 1500 - Bábony
December 23., vasárnap 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,
   1800-Tab

Mise- és szertartásrend

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

I. évf. 41. szám 2012. december 9.

Ha Isten mindenható és gondviselő, miért van a rossz?
Erre az amennyire fájdalmas, annyira titokzatos kérdésre 

csak a keresztény hit teljessége tud válaszolni. Isten semmi-
képpen, sem közvetlenül, sem közvetve nem oka a rossznak. 
A rossz misztériumát Fiában, Jézus Krisztusban világítja 
meg, aki meghalt és föltámadott, hogy legyőzze a nagy erköl-
csi rosszat: az emberek bűnét, ami gyökere minden további 
rossznak.

Miért engedi meg Isten a rosszat?
A hit biztosít bennünket arról, hogy Isten nem engedné 

meg a rosszat, ha nem tudna jót kihozni belőle. Csodálato-
san megmutatta ezt már Krisztus halálában és föltámadá-
sában: a legnagyobb erkölcsi rosszból, Fiának megöléséből 
fakasztotta a legnagyobb jókat, Krisztus megdicsőülését és a 
mi megváltásunkat.

Mi mindent teremtett Isten?
A Szentírás mondja: „Kezdetben teremtette Isten az eget és 

a földet” (Ter 1,1). Az Egyház a maga hitvallásában hirdeti, 
hogy minden láthatónak és láthatatlannak: minden szellemi 
lénynek és anyagi létezőnek, azaz az angyaloknak és a látható 
világnak s különös módon az embernek Isten a teremtője.

Kik az angyalok?
Az angyalok tiszta szellemi teremtmények, testetlenek, 

láthatatlanok és halhatatlanok, értelemmel és akarattal bíró 
személyes lények. Szüntelenül, színről színre látják Istent, Őt 
dicsőítik, Neki szolgálnak és az Ő hírnökei, amikor küldeté-
süket teljesítik minden ember üdvösségére.

Hogyan vannak jelen az angyalok az Egyház életében?
Az Egyház csatlakozik az angyalokhoz Isten imádásában, 

segítségül hívja őket, s néhányukat meg is ünnepli liturgiá-
jában.

Katolikus vagyok! - Kérdések, válaszok hitünkről

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

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

Plébániatemplomunk 250 éves építésének emléknapját 2012. 
december 8-án nagyon szépen megünnepeltük. 

Köszönetet mondok mindazoknak, akik az előkészületek-
ben és a szebbé tételében segédkeztek. Köszönet illeti mind-
azokat, akik eljöttek és velünk együtt ünnepeltek. Akik nem 
tudtak itt lenni, csak sajnálhatják, hogy Egyházunk ilyen 
nagy ünnepségéből nem vették ki a részüket. Mi lélekben ve-
lük is egyek voltunk.

Hálás vagyok azoknak, akik a 250 perces szentségimádás 
alatt Urunk Jézus Krisztus elé vitték jelenlétükkel, imáikkal 
együtt az eltelt 250 évet és legfőképpen jelenünket, jövőnket.

Köszönet illeti az ajándéktárgyak készítőit és adományo-
zókat, valamint azokat, akik az előkészületekből hetek óta 
kemény munkával kivették a részüket, a kordinátokorokat, 
szervezőket. Isten fizesse meg szolgálatukat sokszorosan.

Örömmel töltött el, hogy elődömmel, dr. Takács Lajos atyá-
val és volt diakónusunkkal, a jelenlegi kaposvári székesegy-
házi káplánnal, Horváth Andrással együtt ünnepelhettük és 
mutathattuk be az ünnepi szentmisét.

Sok szorgoskezű asszony és hívőnk süteményekkel és 
szendvicsekkel, nemes nedűvel és frissítővel tették bensősé-
gesebbé szeretetvendégségünket.

A délután lezárása az adventi zenei áhítat volt, ahol ad-
venti, karácsonytváró gondolataimmal, verseimmel kísérve 
hallgatthattuk a muzsikát Juhász Erika (orgona), Kerekes Sán-
dor (orgona), Zámecsnik Ágnes (fagott), Diósi Csaba (trombi-
ta), Sternóczky-Fridrich Viktória (ének), valamint Sternóczky 
László és kamaracsoportja jóvoltából. Isten adjon nekik sok 
erőt, hogy ezt a szép szolgálatot sokáig tudják még végezni.

Végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni     
Vajda Péter munkásságát, aki már régóta gyűjti az anyagot 
és készülődik, hogy egy kiadvány elkészülhessen plébánia-
templomunkról. Nem is lehetett volna alkalmasabb időpont 
ennek megvalósulására, mint ez az évforduló. Köszönet illeti 
azokat is akik mellette álltak ebben a munkában és támogat-
ták, segítették őt.

Váljék ez a kőhalom, melyet annak idején szorgos és hívő 
eleink templommá építettek jelképpé életünkben: lelkünk-
nek mint élő köveknek Isten templomává kell épülniük. 250 
év az a múltunk, de nekünk Krisztusban kell élnünk, akiben 
jövőnk rejtezik. Nélküle csak csoport vagyunk, nélküle csak 
udvariaskodunk, de nekünk élő Egyházzá és szerető közös-
séggé kell alakulnunk. Ehhez kérjük Isten áldását ez a csodá-
latosan eltöltött nap után!                     Horváth Tamás plébános

Köszönet és hála az ünnepért


