
 

 

       VII. évf. 26. szám                         2018. július 1. 

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

Zsoltár: Dicsőítelek, Uram, * mivel megmentettél engem. 

Sajnos így van! Na, ne ijedjen meg, nem követett el senki 

gyilkosságot, még akaratunkon kívül sem okoztunk balesetet, testi 

sérülést másnak. 

Ferenc pápa gondolatait olvasva mégis vétettünk az 5. parancs 

ellen. 

Hogy miért? 

Olvassa el a szentatya alábbi gondolatait: 

"Amikor csúcsforgalomban ülök az autóban és elhagyja a számat 

néhány sértés, de még gyakrabban, amikor irigy vagyok valakire, 

akkor elkezdem "meggyilkolni őt", elveszem a jogát ahhoz, hogy 

tiszteletre méltó legyen, megölöm a jövőjét. Jézus gyökeres 

kiengesztelődést kér tőlünk, azt, hogy tartsuk tiszteletben magunk 

és a másik ember méltóságát. Jézus azt tanítja, hogy tartsuk 

tiszteletben embertársaink életét és becsületét. 

Jézus régimódi sértéseket említ. Nekünk sokkal ízesebb, 

színesebb sértéseink vannak. Jézus keményen fogalmaz, mert a 

tízparancsolat „Ne ölj!” parancsához hozzáteszi: „méltó az ítéletre 

mindaz, aki haragszik testvérére”. Ha azt mondjuk testvérünknek, 

hogy hülye, őrült, akkor méltók vagyunk az ítéletre. A sértés 

ugyanis a gyilkosság kezdete, a másik lejáratása. Ilyenkor 

elvesszük tőle a jogot, hogy tiszteletre méltó legyen, a társadalom 

félreállítja, megöli. Ma már hozzászoktunk ehhez, a sértések 

levegőjét szívjuk. Az emberek találékonyan sértegetik egymást. A 

kis sértések aztán nagy sértésekké válnak.  

A sértés azért olyan veszélyes, mert gyakran irigységből fakad. 

Amikor egy személy fogyatékkal él, legyen az mentális vagy 

fizikai, akkor nem jelent rám veszélyt és nincs kedvem sértegetni. 

Ha azonban olyat csinál, ami nekem nem tetszik, akkor 

sértegetem és „fogyatékosnak” állítom be: értelmi, szociális, 

családi fogyatékosnak, aki képtelen a beilleszkedésre. És ezért 

gyilkos a sértés: megöli a másik személy jövőjét, az előtte álló 

utat. Az irigység nyitja ki a kaput, mert amikor a másik ember 

rendelkezik valamivel, ami engem fenyeget, akkor az irigység arra 
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Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise- és szertartásrend: 

Július 2., hétfő: 18
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Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

-Templomainkban a szentmisék után 

-A Plébánia Hivatalban (Tab, Petőfi S. u. 9/a.) 

-Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra: 11743112-20002059-00000000. A közlemény 

rovatba kérjük, írják be: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az 

adott évet. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hétfő (július 2.): Szűz Mária látogatása Erzsébetnél  

  (Sarlós Boldogasszony) ünnepe 

Kedd (július 3.): Szent Tamás apostol ünnepe 

Vétettünk az 5. parancs ellen! 

 

Július 1-jén, vasárnap országos gyűjtés lesz, az úgynevezett 

péterfillér gyűjtése, így adjuk majd adományainkat. 

Az esztendő fele eltelt, ha lehetőségük van rá, kérem, tegyenek 

eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével. 

Ennek összege 4000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a szentmisék 

előtt és után a sekrestyében, a plébánián hivatali időben, 

valamint az OTP Bankban a plébánia folyószámlájára (név és 

cím megadásával), amely megtalálható az Örömhírmondóban, 

illetve a plébánia honlapján is. 

Kérem a kedves Testvéreket, hogy támogassák a plébániai 

táborunkat. Amennyiben lehetőségük van, szívesen fogadunk 

zöldségféléket, burgonyát, hagymát, lekvárt, gyümölcsöt, mézet, 

cukrot, lisztet, olajat, tejet, amelyet leadhatnak a szentmisék 

előtt és után a sekrestyében, legkésőbb július 29-ig, vasárnapig. 
Gyermekeink nevében is hálásan köszönöm.  

         Sifter Gergő plébános 

Ünnepek, emléknapok 

 

 

Hirdetések 

 

 

késztet, hogy sértegessem a másikat. Szinte mindig ott rejlik az 

irigység.  

A Bölcsesség könyve azt mondja, hogy a halál az ördög 

irigységén keresztül lépett be a világba. Az irigység hozza a 

halált. Mondhatjuk: én nem irigylek senkit, de gondoljuk jól 

végig. A rejtett vagy nyílt irigység erős; képes sárgává, zölddé 

változtatni, mint az epe, amikor betegek vagyunk. Az embereknek 

sárga, zöld lesz a lelkük az irigységtől, és ez arra hajtja őket, hogy 

sértegessék, elpusztítsák a másikat. 

Jézus azonban megállítja ezt a folyamatot. Nem, ezt nem szabad, 

olyannyira, hogy ha elmész imádkozni vagy misére és 

észreveszed, hogy testvérednek baja van veled, menj és 

engesztelődj ki vele. Jézus ilyen radikális. A kiengesztelődés nem 

jólneveltség, hanem radikális hozzáállás, amely igyekszik 

tiszteletben tartani a másik méltóságát és a sajátját is. A sértéstől a 

kiengesztelődésig, az irigységtől a barátságig. Ezt a folyamatot 

adja nekünk ma Jézus. 

Jót tesz nekünk ma, ha végiggondoljuk: Hogyan sértegetek én? 

Mikor sértegetek? Mikor tépem ki a szívemből a másikat egy 

sértéssel? 

És nézzük meg, hogy ott van-e az irigység keserű gyökere, ami 

arra indít, hogy elpusztítsam a másikat, hogy legyőzzem a 

versengésben. 

Nem könnyű ez. De gondoljunk arra, hogy milyen szép, ha soha 

nem sértegetjük a másikat. Szép, mert így hagyjuk, hogy a másik 

növekedjen. 

Az Úr adja meg nekünk ezt a kegyelmet!" 

Ferenc pápa 

    forrás: Laudetur, internet 


