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December 16., vasárnap 800-Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Zala
   1800 - Tab
December 17., hétfő 600-Tab 1800-Tab
December 18., kedd 700 - Tab, 1800 - Lulla
December 19., szerda 600-Tab 1800-Tab, 1830-Tab, Imacsoport
December 20., csütörtök 700 - Tab, 1800 - Torvaj
December 21., péntek 600-Tab 1800-Tab
December 22., szombat 700-Tab, 1500 - Bábony
December 23., vasárnap 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,
   1800-Tab
December 24., hétfő,  1830-Megyer, Pásztorjáték
   1900-Megyer, Éjféli mise
   2030-Sérsekszőlős, ÉJféli mise
   2200-Zala, Éjféli mise
   2330-Tab, Pásztorjáték
December 25., kedd, Karácsony - Jézus Krisztus születése
   000-Tab, Éjféli mise
   800-Lulla, Ünnepi Szentmise 
   930-Tab, Ünnepi Szentmise
   1100-Torvaj, Ünnepi Szentmise
   1400-Bábony, Ünnepi Szentmise
   1800 - Tab, Ünnepi Szentmise
December 26., szerda, Karácsony másnapja
   930-Tab, Ünnepi Szentmise
   1800 - Tab, Ünnepi Szentmise
December 27., csütörtök - Szent János apostol ünnepe
          1800 - Tab, Szentmise és
   Szent János napi borszentelés
December 28., péntek - Aprószentek 
   1800 - Tab
December 29., szombat 700-Tab, 1500 - Bábony
December 30., vasárnap - Szent Család vasárnapja
   800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,
   1800-Tab
Decemebr 31., hétfő 1500 - Megyer
   1800-Tab, Év végi hálaadás
2013. január 1., kedd - Szűz Mária, Isten Anyja főünnep
   800-Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Zala
   1800 - Tab

Mise- és szertartásrend

Zsoltár:  Ujjongj és zengjél háladalt, * mert nagy és szent a te Megváltód.

I. évf. 42. szám 2012. december 16.

Mit tanít a Szentírás a látható világ teremtéséről?
A teremtés „hat napjának” elbeszélésével a Szentírás meg-

ismerteti velünk a teremtés értékét és célját, tudniillik hogy 
Isten dicsőítésére és az ember szolgálatára van rendelve. Min-
den létező Istennek köszönheti a létét, Tőle kapja a maga jó-
ságát és tökéletességét, törvényeit és helyét az univerzumban.

Mi az ember helye a teremtésben?
Az ember a látható teremtés csúcsán áll, mert Isten képére 

és hasonlatosságára lett teremtve.
Miféle kapcsolat van a teremtett dolgok között?
A teremtmények között Isten akarata szerint kölcsönös ösz-

szefüggés és hierarchia van. Ugyanakkor egység és szolidari-
tás van a teremtmények között, mert valamennyiüknek egy 
a Teremtője, aki szereti és a maga dicsőségére rendelte őket. 
Tehát tisztelni a teremtésbe írt törvényeket és a dolgok ter-
mészetéből fakadó kapcsolatokat a bölcsesség kezdete és az 
erkölcsi élet alapja.

Milyen kapcsolat van a teremtés műve és a megváltás műve között?
A teremtés műve a megváltás még nagyobb művében éri 

el csúcspontját. A megváltás ugyanis az új teremtés kezdete, 
amelyben minden meg fogja találni a maga teljes értelmét és 
beteljesedését.

Milyen értelemben teremtetett az ember „Isten képmására”?
Az ember Isten képmására teremtetett abban az értelem-

ben, hogy képes szabadon megismerni és szeretni a Teremtő-
jét. Az ember az egyetlen teremtmény itt a földön, akit Isten 
önmagáért akart és arra hívott, hogy a megismerésben és a 
szeretetben megossza vele a maga isteni életét. Az embernek, 
mert Isten képmására teremtetett, személyi méltósága van: 
nem valami, hanem valaki, aki képes önmagát megismerni, 
önmagát szabadon odaajándékozni és közösségre lépni Is-
tennel és más személyekkel.

Milyen céllal teremtette Isten az embert?
Isten mindent az emberért teremtett, az embert azonban 

arra teremtette, hogy megismerje, szolgálja és szeresse Is-
tent, hogy ebben a világban hálaadásként ajánlja föl Neki az 
egész teremtést, és a mennyben az isteni életben részesüljön. 
Egyedül a megtestesült Ige misztériumában világosodik meg 
az ember misztériuma, aki arra rendeltetett, hogy Isten em-
berré lett Fiának képmása legyen, aki tökéletes „képmása a 
láthatatlan Istennek” (Kol 1,15).

Miért alkotnak egységet az emberek?
Az összes emberek egyetlen emberi nemet alkotnak, mert 

valamennyien Istentől erednek. Az egység további forrása, 
hogy „Isten egy emberből alkotta meg az összes nemzetet” 
(ApCsel 17,26). Továbbá mindnyájuknak egyetlen Üdvözítő-
jük van, és mind arra kaptak meghívást, hogy részesedjenek 

Isten boldogságában.

Katolikus vagyok! - Kérdések, válaszok hitünkről

A tabi zeneiskola karácsonyi koncertje 2012. dec-
ember 20-án, csütörtökön este 18:30-kor kezdődik a 
tabi plébániatemplomban.

Tabon, a múlt évben nagy örömmel fogadott Szent János 
napjához kapcsolódó borszentelést idén is megünnepeljük. 
2012. december 27-én, csütörtökön az esti 18 órai szentmise 
keretében régi idők szokását elevenítjük fel újra. Szent János 
apostol ünnepéhez kapcsolódóan megáldjuk az ez évben ter-
melt új borokat. Minden kedves bortermelőt és híveinket sok 
szeretettel várjuk erre az ünnepségre.

A keresztség szentségében részesül, és Isten gyermeke lesz:
2012. december 23-án:
 - Kneisz Norbert

Keresztelő

Borszentelés


