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Mise- és szertartásrend

Zsoltár:  Életünknek minden napját, * Isten áldása kísérje!

I. évf. 32. szám 2012. október 7.

A keresztség szentségében részesül, és Isten gyermeke lesz:
2012. október 7-én:
 - Takács Zsombor Zoltán

Keresztelő - Egyházunk új tagjai

Mi a Szentírás?
A Szentírás az Istentől sugalmazott könyvek gyűjteménye.
Honnan tudjuk, hogy mely könyvek tartoznak a Szentírásba?
A Szentírásba azok a könyvek tartoznak, amelyeket az Anya-

szentegyház Istentől sugalmazottnak ismer el.
15. Hogy lehet igaz a Szentírás, ha nem minden helyes, ami abban áll?
A Biblia számunkra nem történelmi pontosságról, vagy termé-

szettudományos tapasztaltról akar beszámolni. A Szentírás szerzői 
is a saját koruk gyermekei voltak. Megfogalmazásaikra nagy hatást 
gyakoroltak környezetük nem mindig tökéletes elképzelései. En-
nek ellenére a Szentírás tévedés nélkül tartalmazza mindazt, amit 
az embernek Istenről és a Megváltáshoz vezető útról tudnia kell.

Mi a sugalmazás?
A sugalmazás a Szentléleknek az a tevékenysége, amellyel bizto-

sítja, hogy a szent könyvek szerzői Isten üzenetét, az üdvösségre 
vezető igazságot tévedés nélkül írják le.

19. Milyen szerepet játszik az Egyház életében a Szentírás?
Életét és erejét az Egyház a Szentírásból meríti. Az Eucharisztiá-

ban jelenlévő Krisztuson kívül nem tisztel jobban semmit az Egyház 
tiszteletteljesebben, mint Krisztus jelenvalóságát a Szentírásban.

Mi a Szenthagyomány?
A Szenthagyomány az Apostolok élő tanítása, amelyet az Anya-

szentegyház igehirdetésével ad tovább.
Ki magyarázza tévedés nélkül a Szentírást és a Szenthagyományt?
A Szentírást és a Szenthagyományt tévedés nélkül a katolikus 

Egyház magyarázza.

Katolikus vagyok! - Kérdések, válaszok hitünkről

Életükre, egymás iránti szeretetükre, hűségükre Isten áldását ké-
rik, és az Úr oltára előtt szent életszövetség megkötésére lépnek:

2012. október 13-án (Sérsekszőlős):
 - Macher Géza - Zsupek Tímea

Esküvő

Fogadd be Urunk örök hajlékodba elhunyt Steinbacher Józsefné, 
Tóth Irén nővérünket!

Szentmisét mutatunk be érte a tabi plébniatemplomban, 2012. október 
11-én 10 órakor. Temetése ezt követőleg 11 órakor lesz a tabi temetőben.

Elhunytjaink - Nyugodjanak békességben!

Rád tekintek Jézus, ki életem adója vagy.
Teremtettségem tudatában egyetlen, ki végtelen és tisztán Szent, nagy.

Ó mennyire szeretném élni azt, mit te tanítottál - de oly gyakran nem megy
életem útján, ha csak magamét járom, elbukom keresztemmel itt lenn.

Zsarnokoskodna felettem a gőgös, irigy, mihaszna sátán,
de nem szabad elszomorodnom eme sok rossz láttán. 

Anyai szívre bíztad egész létünket a kereszt oltárán.
Ne vesszen el gyermeked, s te hordozod keresztjét a vállán.

Füzér a kézben, áldott gyöngyszemek, kincsek mosolyognak – 
csendben, egyre jobban lesznek tetteim Krisztuséhoz hasonlóak.

Üzensz, éltetsz, hisz látom arcodat ez imában - lüktet bennem az egymás utáni szó,
lélekkel eltelve, misztikusan szemlélve válik életté bennem az isteni jó.

Zengem énekem Máriával minden nap, Mágnifikát, és az igen, a „fiat” 
eme szent hivatásban: tegyem áldozattá magamban az Isten Fiát. 

Életemet kívánod teljesen tiédnek szüntelen. 
Adni akarom, most is, anyádéval együtt, hogy ne legyen reménytelen.

Rózsákat, illatosat fonok koszorúba, 
kimondom Szent Neved: JÉZUS – alkosson, formáljon, készítsen a mennyei útra.

Horváth Tamás - Rózsafüzér


