
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

Szeptember 2., vasárnap 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,
   1700-Tab, Szentségimádás, 1800-Tab
Szeptember 3., hétfő 800-Tab, Veni Sancte szentmise
   1800-Tab, Nagy Szent Gergely pápa
Szeptember 4., kedd 700 - Tab, 
Szeptember 5., szerda 1800 - Tab, Kalkuttai Boldog Teréz szűz
Szeptember 6., csütörtök 700 - Tab
Szeptember 7., péntek 1800 - Tab, Elsőpéntek
Szeptember 8., szombat 700 - Tab, Kisboldogasszony
   1800 - Zala
Szeptember 9., vasárnap 800-Sérsekszőlős, 930-Tab, 
   1100-Megyer, Kisboldogasszony búcsú 
   1800-Tab
Szeptember 15., szombat 700 - Tab, 1800 - Bábony
Szeptember 16., vasárnap 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,
   1800-Tab

Mise- és szertartásrend

Zsoltár:  Uram, ki lakhat * a te hajlékodban?

I. évf. 27. szám 2012. szeptember 2.

Tanulmányozzátok a katekizmust! Ezt teljes szívemből kí-
vánom. Tanulmányozzátok a katekizmust szenvedéllyel és ki-
tartással. Tanulmányozzátok szobátok csendjében; ha barátok 
vagytok, olvassátok kettesben; alkossatok csoportokat hálóza-
tokat, beszéljétek meg az interneten. Sokkal mélyebben kell, 
hogy gyökerezzetek a hitben, mint szüleitek generációja.

Ezekkel a gondolatokkal adta kézbe két évvel ezelőtt XVI. 
Benedek pápa a YouCat-t, a fiatalok katekizmusát.

A XVI. Benedek pápa által meghirdetett hit évére készül-
ve, és azt majd megélve, alkalmunk nyílik, hogy hitünkben 
elmélyedjünk, kérdéseket tegyünk fel, és a miértjeinkre vá-
laszra találjunk.

Ezúton indítom el a YouCat magyar fordításának megje-
lenéséig saját fordításom alapján ennek a könyvnek a folya-
matos tanulmányozását. Minden héten pár kérdést és annak 
válaszait fordítom le németről magyarra, hogy ezzel is köze-
lebb kerüljünk hitünk megértéshez.

1. Miért vagyunk a világon?
Azért élünk a világon, hogy Istent megismerjük és szeresük, 

az ő akarata szerint tegyük a jót, és egy napon a mennybe jut-
hassunk.

Embernek lenne: azt jelenti, hogy Istentől jövünk és Isten-
hez térünk. Távolabbról nézve a szüleinktől jövünk. Isten-
től vagyunk, akiben a menny és a föld minden boldogsága 
megvan, és meg vagyunk hívva, hogy részünk lehessen az 
ő örök és határtalan boldogságában. Mindaddig itt élünk a 
földön. Néha érezzük Teremtőnk közelségét, gyakran viszont 
egyáltalán nem érzünk semmit sem. Azért, hogy a haza ve-
zető utat megtaláljuk, Isten elküldte az ő fiát, hogy bennün-
ket megszabadítson a bűntől és megváltson minket, s hogy 
tévedhetetlenül az igaz életre vezessen minket. Ő az Út, az 
Igazág és az Élet.” (Jn 14,6)

2. Miért teremtett bennünket Isten?
Isten szabad és önzetlen szeretetből teremtett bennünket.
Ha az ember szeret, akkor túlcsordul a szíve. Meg akarja 

osztani az örömét másokkal. Ezt Istentől kaptuk. Habár Isten 
önmaga egy titok, mégis gondokodhaunk és beszélhetünk 
óla emberi módon: Szeretetének „feleslegéből” teremtett 
minket. Meg akarta velünk, akik az ő szeretetének teremt-
ményei vagyunk az ő vég nélküli örömét osztani. 

Katolikus vagyok! - Kérdések, válaszok hitünkről

A keresztség szentségében részesül, és Isten gyermeke lesz:
2012. szeptember 2-án:
 - Molnár Zsombor Csaba
 - Kincses Regina Virág
2012. szeptember 9-én:
 - Kiss Holly Szófia

Keresztelő

Az egyházi iskolák sajátossága, hogy a tanévet nem egysze-
rűen egy profán tanévnyitó ünnepséggel kezdik, hanem az új 
nevelési-oktatási év megkezdése előtt a Szentlélek Úristen ol-
talmát, segítő erejét kérik tanítványok, pedagógusok és szülők 
közösen. Hiszen a harmadik isteni személy a jótanács, a jám-
borság, az Istenfélelem lelke, tőle reméljük a kedvet, a szorgal-
mat és a kitartást.

A plébániánkhoz tartozó Szent Gellért Római Katolikus Ál-
talános Iskola és Óvoda Veni Sancte - évnyitó szentmiséje és 
ünnepsége 2012. szeptember 3-án, reggel 8 órakor keződik a 
plébániatemplomban.

Gondolatok:
Egy hitoktató megkérdezte az egyik növendékét: Milyen fé-

nyességet láttál a templomban? A diák sorolta: csillárokat, gyer-
tyákat, az örökmécsest, sok színes ablakot. A hitoktató tovább-
kérdezett: Más fényt nem láttál? – De igen – válaszolt a gyermek 
–, az emberek szemét!

Miért feledkezünk meg oly gyakran a bennünk és másokban 
levő fényről? Miért engedjük körünkben kialudni a jó parazsát? 
Miért engedjük, hogy a rossz, a bűn, a szenny elhatalmasodjék 
világunkban? Gárdonyi Géza figyelmeztet: a templom közepén 
örökmécs ég, amely napos időben elhalványul, a mécses lángja 
ilyenkor szinte eltűnik, de amikor elborul az ég, amikor sötétség 
száll a templomra, a láng elővilágol. Az emberi szívben is van 
szent örökmécs: a hit. Amikor életünkre sötétség borul, akkor 
ott kell lennie a hitnek, amely világít és erőt ad. Amikor sötétség 
borul életünkre, ott van velünk Jézus Krisztus, bátorít, miként 
az örökmécses lángja.

Nem elegendő elítélni, visszautasítani a rosszat, hanem ma-
gunkra kell öltenünk a világosság fegyverét, Jézus Krisztust. 
Nem mindegy, hogy a születéstől a halálig milyen életet él az 
ember, életét mivel tölti meg. Mert az életben nincsenek külö-
nösebb kitérők, az ember nem tud megmenekülni a haláltól. Ha 
próbál is kitérőket találni, hit nélkül, Isten és szeretet nélkül élni, 
Szent Ágoston szavai mindig igazak maradnak: „Nyugtalan a 
mi szívünk, amíg meg nem nyugszik benned, ó Istenünk.”

Veni Sancte


