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Zsoltár: Hirdessétek minden népnek, * mondjátok el az Úr csodás tetteit. 

107. Kik kapnak meghívást Isten Országába, melyet Jézus 

meghirdetett és megvalósított? 

Jézus minden embert meghív, hogy része legyen Isten 

Országában. A legnagyobb bűnös is meghívást kap a megtérésre és 

arra, hogy elfogadja az Atya végtelen irgalmát. Az Ország már itt a 

földön azoké, akik alázatos szívvel befogadják. Ők azok, akik 

megkapják az Ország misztériumainak kinyilatkoztatását. 

108. Jézus miért jelekkel és csodákkal nyilvánítja ki Isten 

Országát? 

Jézus jelekkel és csodákkal kísérte tanítását, hogy bizonyítsa: 

Isten Országa őbenne, a Messiásban jelen van. Bár sokakat 

meggyógyított, nem azért jött, hogy itt a földön megszüntessen 

minden bajt, hanem hogy elsősorban a bűn rabszolgaságából 

kiszabadítson minket. Ördögűzései azt hirdetik, hogy keresztje 

győzelem lesz „evilág fejedelme” fölött (Jn 12,31). 

Katolikus vagyok! – Kérdések és válaszok hitünkről! 

 

Varga László 

Embernek lenni: szeretni és szeretve lenni! 1-2. rész 

Mire tanít ez a könyv? Élni tanít: az Istennel, önmagunkkal 

és embertársainkkal. Hogy az ember merje és akarja rábízni 

magát Istenre, önként vállalja és fogadja el az Istentől való 

függést. Mert az ember biztonsága egyedül Istenben van; csak 

benne lesz független és szabad. Ez a gondolat általában idegen 

a ma emberétől, aki önmagát, Istentől független önállóságát 

igyekszik megvalósítani. (…) Kapcsolataink boldogsága vagy 

boldogtalansága az Istennel való kiengesztelődésen és az 

egymásnak való megbocsátáson múlik: ezen az úton juthatunk 

el a szabadságra. Megtapasztalva Isten irgalmas szeretetét a 

legnehezebb élethelyzetekben is, ezt a szeretetet tudjuk átadni; 

egymást kell kibontakoztatnunk, szabaddá tennünk a 

szeretetszolgálat által.     Janig Péter kórházlelkész 
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Ökumenikus Imahét–A Krisztus-hívők egységéért 

Tab-Lulla: 2013. január 21-25. 

„MIT KÍVÁN TŐLÜNK AZ ISTEN?” 

 
Szeretettel hívjuk és várjuk az Ökumenikus Imahét 

istentiszteleti alkalmaira! 

 

Jan. 21., hétfő - 18
00

, Tab, evangélikus templom 

Igét hirdet: 

Sándor Zsuzsa Noémi református lelkész 

Jan. 22., kedd - 18
00

, Tab, katolikus templom 

Igét hirdet: 

Szigethy Szilárd evangélikus lelkész 

Jan. 23., szerda - 18
00

, Tab, református templom 

Igét hirdet: 

Horváth Tamás plébános 

Jan. 24., csütörtök - 18
00

, Lulla, katolikus templom 

Igét hirdet: 

Pongráczné Győri Boglárka evangélikus segédlelkész 

Jan. 25., péntek - 18
00

, Tab, katolikus templom 

Igét hirdet: 

Sándor Zoltán református lelkész 

Hétfőn, szerdán, pénteken az istentiszteletet követően 

az egyes felekezetek szervezésében szeretetvendégségre 

kerül sor, amelyre szeretettel várjuk a Kedves 

Testvéreket! 

A mi pénteki alkalmunkra szívesen fogadunk sós, 

édes süteményt, üdítőt és bármilyen harapnivalót! 

 

A karácsonyi időszaknak vége…, a karácsonyfák tűlevelei 

már lehullnak… de a segítség nem maradt el. 

Ezúton szeretném azon kedves hívőknek megköszönni 

áldozatos segítségnyújtását, akik szebbé, ünnepélyesebbé tették 

karácsonyi ünnepünket. Akár horgolt angyalokkal, harangokkal, 

akár világításszereléssel, virágozással, díszítéssel, énekléssel, 

vagy más szolgálattal fejezték ki a közösség és Isten iránti 

szeretetüket! Isten áldja meg őket érte sokszorosan! Tamás atya 

Köszönet 


