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November 11., vasárnap 800-Lulla, 930-Tab, 1100-Torvaj,
   1800-Tab
November 12., hétfő 1800-Tab
November 13., kedd 700 - Tab
November 14., szerda 1800-Tab
November 15., csütörtök 700 - Tab
November 16., péntek 1800 - Tab
November 17., szombat 700-Tab, 1500 - Megyer
November 18., vasárnap 800-Lulla, Szent Erzsébet búcsú
   930-Bábony, Szent Erzsébet búcsú  
   930-Tab, 1100-Zala, 1800-Tab
November 24., szombat 700-Tab, 1500 - Bábony
November 25., vasárnap 800-Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Torvaj,
   1600-Tab,Családos szentmise, 1800-Tab

Mise- és szertartásrend

Zsoltár:  Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent!

I. évf. 37. szám 2012. november 11.

Milyen következményei vannak az egy Istenbe vetett hitnek?
Istenbe, az Egyetlenbe vetett hit megkívánja: az isteni nagyság 

és fölség megismerését; a hálaadásban folyó életet; az Istenbe ve-
tett bizalmat a nehézségek idején is; az Isten képmására teremtett 
minden ember egységének és méltóságának elismerését; az Istentől 
teremtett dolgok helyes használatát.

Mi a keresztény hit és élet központi misztériuma?
A keresztény hit és élet központi misztériuma a Szentháromság 

misztériuma. A keresztényeket az Atyának és a Fiúnak és Szentlé-
leknek nevében keresztelik meg.

Pusztán emberi értelemmel megismerhető-e a Szentháromság misz-
tériuma?

Isten a teremtett világban és az Ószövetségben is mutatja 
háromságos létének bizonyos nyomait, de a Szentháromság belső 
élete a puszta emberi értelem számára megközelíthetetlen. Isten 
Fiának megtestesülése és a Szentlélek elküldése előtt Izrael hite 
számára is megközelíthetetlen maradt. Ezt a misztériumot Jézus 
Krisztus nyilatkoztatta ki, és ez a forrása minden további miszté-
riumnak.

Mit nyilatkoztat ki Jézus Krisztus az Atya misztériumából?
Jézus Krisztus kinyilatkoztatja nekünk, hogy Isten „Atya”, nem-

csak azért, mert a világ és az ember Teremtője, hanem főként azért, 
mert saját ölén örökké nemzi a Fiút, aki az ő Igéje, „dicsőségének 
kisugárzása, lényegének képmása” (Zsid 1,3).

Katolikus vagyok! - Kérdések, válaszok hitünkről

250 évvel ezelőtt, 1762-ben fejeződött be a jelenlegi 
tabi plébániatemplom építése. Ezen jeles alkalomból 
plébániánk ünnepnapot rendez 2012. december 8-án.

Napunk programjai között 250 perces szentségimá-
dás, ünnepi szentmise, jótékonysági adventi vásár, ad-
venti zenei áhítat, gyertyagyújtás szerepel. A részletek-
ről még tájékoztatjuk a kedves híveket.

Minden kedves hívőt és érdeklődőt sok szeretettel vá-
runk ezekre az alkalmakra. 

250 éves a jelenlegi tabi plébániatemplom

Templomunk 250 éves ünnepén, 2012. december 8-án  
megrendezésre kerülő jótékonysági adventi vásár meg-
rendezéséhez mindannyiunk segítségére és kreativitá-
sára szükség van.

2012. november 24-én, szombaton 17 órakor a katolikus 
iskola alsó tagozatos épületében kézműves foglalkozást 
szervezünk, amelyre minden olyan felnőttet és gyerme-
ket szeretettel várunk, aki szívesen készít apró díszeket, 
ajándékokat. Ez az alkalom annyiban különbözik más 
kézműves foglalkozásoktól, hogy ezeket a tárgyakat 
nem saját részre, hanem a fent említett adventi vásárra 
készítjük. Adventi koszorúkat, asztali díszeket, képesla-
pokat és könyvjelzőket, valamint karácsonyt idéző ap-
róságokat alkotunk majd.

Adventi kézműveskedés

Advent idejére, karácsony ünnepére készülve szeretnénk 
a szentcsalád-járás szokását, feleleveníteni, és azt családjaink 
életébe belevinni.

A Szent Családot ábrázoló kép vándorol a programban csa-
ládról családra. Első este a képet váró család a képet hozó csa-
láddal közös imát tart. Második este a családtagok gyűlnek 
össze rövid imára a kép körül, majd továbbviszik a képet adott 
címre, ahol a fogadó családdal együtt imádkoznak. 

Együtt imádkozó, és a Szent Családot befogadni vágyó 
családok jelentkezését várjuk! Kérjük 2012. december 2-ig, 
Advent 1. vasárnapjáig, adják le templomaink sekrestyéiben 
nevüket, elérhetőségeiket, valamint azon összefüggő napok 
időpontját, amikor a család zavartalanul részt tud venni eb-
ben a programban.

Szállást keres a Szent Család

Várom azoknak az időseknek, betegeknek (ill. rokona-
ik) jelentkezését, akik advent idején, karácsony ünnepére 
készülve nem tudnak eljönni templomba, és szentgyó-
nást szeretnének végezni. Akiknél eddig minden alka-
lommal voltam, nekik nem szükséges szándékukat jelezni. 

Jelentkezni lehet plébániánk elérhetőségein, vagy 
templomainkban, címük, telefonszámuk megadásával.

Adventi beteglátogatás


