
Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia - Tab
8660 Tab, Petőfi u. 9/a., 84/321-808,

www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com

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

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:  Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk!

I. évf. 43. szám 2012. december 23.

Miért lett emberré Isten Fia?
Isten Fia értünk, emberekért és a mi üdvösségünkért tes-

tesült meg Szűz Mária méhében a Szentlélek erejéből; azaz 
azért, hogy minket, bűnösöket megbékéltessen az Istennel; 
hogy megismertesse velünk az Ő végtelen szeretetét; hogy 
számunkra az életszentség példája legyen, s hogy „az isteni 
természet részesévé” tegyen bennünket (2Pt 1,4).

Mit jelent a „megtestesülés” szó?
Az Egyház megtestesülésnek nevezi az isteni természet és 

az emberi természet csodálatos egyesülésének misztériumát 
az Ige egyetlen isteni személyében. Üdvösségünk megvalósí-
tásáért Isten Fia „testté” lett (Jn 1,14) azzal, hogy valóságos 
ember lett. A megtestesülésbe vetett hit a keresztény hit sajá-
tos ismertetőjegye.

Jézus Krisztus hogyan valóságos Isten és valóságos ember?
Jézus elválaszthatatlanul igaz Isten és igaz ember a maga is-

teni személyének egységében. Ő, aki Isten Fia, aki „született, 
nem teremtetett, az Atya ugyanazon lényegéből”, valóságos 
ember lett, a testvérünk, anélkül, hogy megszűnt volna Isten, 
a mi Urunk lenni.

Hogyan fejezi ki az Egyház a megtestesülés misztériumát?
Az Egyház a megtestesülés misztériumát úgy fejezi ki, hogy 

tanítja: Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, két 
természete van, isteni és emberi, melyek nem keverednek 
egymással, hanem egyesülnek az Ige személyében. Emiatt 
Jézus emberségében mindent – a csodákat, a szenvedést és 
a halált is – isteni személyének kell tulajdonítanunk, aki a 
fölvett emberi természet által tevékenykedik.

Isten emberré lett Fiának volt-e emberi tudással rendelkező lelke?
Isten Fia értelmes emberi lélektől éltetett testet vett magára. 

Jézus a maga emberi értelmével sok dolgot tapasztalat útján 
fogott fel. De Isten Fiának emberként is közvetlen és benső-
séges ismerete volt Atyjáról, az Istenről. Belelátott az embe-
rek titkos gondolataiba és teljesen ismerte azt az örök tervet, 
melynek kinyilatkoztatására eljött.

Hogyan van összhangban a megtestesült Ige két akarata?
Jézusnak isteni és emberi akarata van. Földi életében Isten 

Fia emberi módon is akarta, amit Istenként az Atyával és 
Szentlélekkel együtt elhatározott a mi üdvösségünkre. Krisz-
tus emberi akarata minden ellenkezés vagy tiltakozás nélkül 
követi az isteni akaratot, helyesebben aláveti magát az isteni 
akaratnak.

Valóságos teste volt-e Krisztusnak?
Krisztus valóságos emberi testet vett magára, mely által a 

láthatatlan Isten láthatóvá vált. Ezért Krisztus megjeleníthető 
és tisztelhető szentképeken.

Katolikus vagyok! - Kérdések, válaszok hitünkről

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.

Borszentelés

Körös körül pásztorok
Arcuk mindnek csak ragyog.
Rámosolyognak csodálva
Ámul mindnek szíve, szája 
Csoda történt földön égen
Olyan lett, mint mi az Isten.
NYájukat elhagyva érkeztek
Itt most mindennél nagyobb a szeretet.
Életet adott nekünk az Isten
Jézus jött le most közénk, ennél szebb nincsen.

Horváth Tamás - Karácsoni éj

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

Keresztelő

Istentől megáldott, békés, kegyelmekben gazdag karácsonyt kívánok Önöknek és kedves családjuknak!
Szeretettel: Tamás atya


