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

November 18., vasárnap 800-Lulla, Szent Erzsébet búcsú
   930-Bábony, Szent Erzsébet búcsú  
   930-Tab, 1100-Zala, 1800-Tab
November 19., hétfő 1800-Tab
November 20., kedd 700 - Tab
November 21., szerda 1800-Tab, 1830-Tab, Imacsoport
November 22., csütörtök 700 - Tab
November 23., péntek 1800 - Tab
November 24., szombat 700-Tab, 1500 - Bábony
November 25., vasárnap 800-Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Torvaj,
   1600-Tab,Családos szentmise, 1800-Tab
December 1., szombat 700-Tab, 1500 - Megyer
December 2., vasárnap 800-Sérsekszőlős, 930-Tab, 1100-Zala,
   1700-Tab, Szentségimádás, 1800-Tab

Mise- és szertartásrend

Zsoltár: Védelmezz engem, Istenem, * hiszen tebenned bízom.

I. évf. 38. szám 2012. november 18.

Ki a Szentlélek, akit Jézus Krisztus nyilatkoztat ki nekünk?
A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye. Isten, 

aki egy és egyenlő az Atyával és a Fiúval. „Az Atyától szár-
mazik” (Jn 15,26), aki kezdet nélküli kezdet, az egész szent-
háromságos élet forrása. A Fiútól is származik (Filioque) az 
örök ajándékozás révén, amellyel az Atya adja őt a Fiúnak. 
Az Atyától és a megtestesült Fiútól küldve a Szentlélek vezeti 
az Egyházat, hogy „megismerje a teljes igazságot” (Jn 16,13).

Hogyan fejezi ki az Egyház a maga szentháromságos hitét?
Az Egyház a maga szentháromságos hitét úgy fejezi ki, 

hogy az egy Istent három személyben vallja: Atyában, Fiú-
ban és Szentlélekben. A három isteni Személy egy Isten, mert 
mindegyikük azonos az egyetlen és oszthatatlan isteni ter-
mészet teljességével. Valóságosan különböznek egymástól a 
relációk révén, melyekkel kapcsolatban vannak egymással: 
az Atya nemzi a Fiút, a Fiú születik az Atyától, a Szentlélek 
pedig az Atyától és a Fiútól származik.

Hogyan tevékenykedik a három isteni Személy?
A három isteni Személy elválaszthatatlan a lényegben, 

ugyanígy elválaszthatatlanok a tevékenységben is: a Szenthá-
romság tevékenysége egy és ugyanaz. Azonban az egyetlen 
isteni tevékenységben mindegyik személy azon a módon van 
jelen, ami a Szentháromságban sajátja.

„Ó, Istenem, imádott Szentháromság, (…) békéltesd meg a 
lelkemet; alakítsd át mennyországoddá, kedves lakóhelyeddé 
és nyughelyeddé. Bárcsak soha ne hagynálak magadra, bár-
csak mindig ott lennék veled, egész valómmal virrasztván a 
hitben, és egészen átadva magam az imádásban a te teremtő 
tevékenységednek.” (Szentháromságról nevezett Boldog Er-
zsébet)

Mit jelen az, hogy Isten mindenható?
Isten kinyilatkoztatta önmagáról, hogy „ő az Erős, a Hatal-

mas” (Zsolt 24,8), akinél „semmi sem lehetetlen” (Lk 1,37). 
Az ő mindenhatósága egyetemes és titokzatos; megnyilvá-
nulása a világ semmiből és az ember szeretetből való meg-
teremtése, de mindenekfölött az ő Fiának megtestesülése és 
föltámadása, az ember fiúvá fogadása és a bűnök megbocsá-
tása. Ezért fordul az Egyház könyörgéseiben a „mindenható, 
örök Istenhez” (Omnipotens, sempiterne Deus…).

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 kö-
zött 250 perces szentség-
imádás, ünnepi szentmi-
se, jótékonysági adventi 
vásár, adventi zenei áhí-
tat, gyertyagyújtás szere-
pel. A részletekről még 
tájékoztatjuk a kedves hí-
veket.

Minden kedves hívőt és 
érdeklődőt sok szeretettel várunk ezekre az alkalmakra. 

250 éves a jelenlegi tabi plébániatemplom

Templomunk 250 éves ünnepén, 2012. december 8-án  
megrendezésre kerülő jótékonysági adventi vásár megrende-
zéséhez mindannyiunk segítségére és kreativitására szükség 
van.

2012. november 24-én, szombaton 17 órakor a katolikus is-
kola alsó tagozatos épületében kézműves foglalkozást szer-
vezünk, amelyre minden olyan felnőttet és gyermeket szere-
tettel várunk, aki szívesen készít apró díszeket, ajándékokat. 
Ez az alkalom annyiban különbözik más kézműves foglalko-
zásoktól, hogy ezeket a tárgyakat nem saját részre, hanem a 
fent említett adventi vásárra készítjük. Adventi koszorúkat, 
asztali díszeket, képeslapokat és könyvjelzőket, valamint ka-
rácsonyt idéző apróságokat alkotunk majd.

Adventi kézműveskedés

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

A Szent Családot ábrázoló kép vándorol a programban család-
ról családra. Első este a képet váró család a képet hozó családdal 
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 csalá-
dok jelentkezését várjuk! Kérjük 2012. december 2-ig, Advent 1. 
vasárnapjáig, adják le templomaink sekrestyéiben nevüket, elér-
hetőségeiket, valamint azon összefüggő napok időpontját, ami-
kor a család zavartalanul részt tud venni ebben a programban.

Szállást keres a Szent Család

Várom azoknak az időseknek, betegeknek (ill. rokonaik) jelent-
kezését, akik advent idején, karácsony ünnepére készülve nem 
tudnak eljönni templomba, és szentgyónást szeretnének végezni. 
Akiknél eddig minden alkalommal voltam, nekik nem szükséges 
szándékukat jelezni. 

Jelentkezni lehet plébániánk elérhetőségein, vagy temploma-
inkban, címük, telefonszámuk megadásával.

Adventi beteglátogatás


