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

Zsoltár: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr! 

Maga a megbocsátás mindig tartalmaz egy tudatos döntést, hogy 

jóakarattal tekintek egy másik emberre, akin jogos 

felháborodásomban éppenséggel akár bosszút is állhatnék. Mégis 

tudatosan lemondok a bosszú utáni igényemről, bár a fájdalmam, 

károm, sértettségem reális. Ez egy tudatos döntés kérdése, 

ugyanakkor érzelmi munkát igénylő folyamat. Ezt azonban meg 

kellene különböztetnünk a meggyógyulástól. 

Lehet, hogy valakinek megbocsátottam, de még mindig nagyon 

fáj a tette. Az is lehet, hogy egy életen keresztül fog fájni. Ne 

várjuk tehát magunktól azt, hogy csak azért, mert 

megbocsátottunk, rögtön meg is gyógyulunk, és rögtön jól is 

leszünk. Mindkét érzést érdemes ezen felül megkülönböztetnünk a 

kibéküléstől. Jogunk van nem megbocsátani és nem kibékülni is. 

Mondhatjuk azt, hogy nem látjuk, hogy a másik felfogná, mit tett 

velünk, nem látjuk, hogy felelősen viselné az ellenünk elkövetett 

tett következményének terhét. Mondhatjuk azt, hogy emiatt 

kénytelenek vagyunk magunkat megvédeni a másiktól, távolságot 

tartani és ezáltal elejét venni az újbóli megsebzésnek. 

A megbocsátás nem jelentheti azt, hogy annak nincsen semmilyen 

következménye a tettesre nézve. Ilyen következmény például az, 

hogy ő a másikban okozott fájdalom terhét akár éveken keresztül 

elviseli. Nem számon kér, hanem fokozottan megbízható, 

odafigyelő, hűséges és kiszámítható lesz éppen azért, hogy 

visszaépüljön a bizalom. A kibéküléshez tehát két ember kell. A 

megbocsátáshoz azonban csak egy. A megbocsátás az áldozat 

szabad tette. Az mégis egészen biztos, hogy ha elégedett emberi 

életet akarok élni, akkor a megbocsátás útjára érdemes lépnem, 

még akkor is, ha úgy döntök, nem szeretnék többé kapcsolatban 
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Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise- és szertartásrend: 

Augusztus 27., hétfő: 18
00

 Tab – Augusztus 28., kedd 18
00

 Tab 

Augusztus 29., szerda 7
00 

 
 
Tab – Augusztus 30., csüt. 18

00
 Tab 

Augusztus 31., péntek 18
00

 Tab – Szept. 1., szombat 7
00
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Szeptember 2., vasárnap: 

8
00

 Sérsekszőlős – 9
30

 Zala - Tab: 11
00

 és 18
00

 - 13
00

 Bábony 

Szeptember 3., hétfő: 8
00

 Tanévnyitó 
 
és 18

00
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Szept. 4., kedd 18
00

 Tab – Szept. 5., szerda 8
00 
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Szept. 6., csüt. 18
00

 Tab – Szept. 7., péntek 18
00

 Tab 

Szeptember 8., szombat. 7
00

 Tab  

Szeptember 9., vasárnap: 

8
00

 Lulla – 9
30

 Megyer - Tab: 11
00

 és 18
00

  

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 (augusztus 27.): Szent Mónika emléknapja 

Kedd (augusztus 28.): Szent Ágoston püspök és 

   egyháztanító emléknapja 

Szerda (augusztus 29.): Keresztelő Szent János 

   vértanúságának emléknapja 

A megbocsátásról 

 

Szeptember 3-án megkezdődik az új tanév, és ezzel együtt a 

hitoktatás is az iskoláinkban. Kérjük a kedves szülőket, hogy 

ne feledkezzenek meg gyermekeik vallásos nevelésére tett 

ígéretükről és engedjék, hogy a világi tanulmányok mellett a 

hittanórákon és a vasárnapi szentmiséken Istent és az ő tanítását 

megismerjék.  

A Szent Gellért Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 

tanévnyitó szentmiséje szeptember 3-án, hétfőn a 8
00

 órakor 

kezdődő szentmise keretében lesz. 

Előre hirdetem, hogy a megyeri templom búcsúját 

Kisboldogasszony ünnepéhez kötődően szeptember 9-én, 

vasárnap a 9
30

 órakor kezdődő szentmise keretében tartjuk. 

Az esztendő fele eltelt, ha módunkban áll, az egyházi adó 

befizetésével tegyünk eleget kötelezettségünknek. 

A sérsekszőlősi templom búcsúja miatt ismét felborul a 

miserend a falvakban! Szeptember 2-án, vasárnap 

Sérsekszőlősön 8
00

 órakor, Zalán 9
30

-kor lesz a szentmise.  

        Sifter Gergő plébános 

Ünnepek, emléknapok 

 

 
Hirdetések 

 

 

lenni a másikkal. 

Éppen ezért nagyon felszabadító, hogy a megbocsátás egyemberes 

feladat. 

Gondolat: 

Melyek azok a terhek, amelyeket már hosszú ideje cipel magával, 

amelyeket nem tud letenni? Azok a dolgok, amelyeket már réges-

rég megbánt, de nem tudott magának megbocsátani. Azok a tüskék, 

amelyekkel mások sebezték meg. Ideje lenne ezeket letenni, maga 

mögött hagyni!  

„Uram, add, hogy képes legyek megbocsátani magamnak és 

másoknak is! Segítsd kegyelmeddel a embertársaimat, hogy ők is 

meg tudják ezt tenni!” 

    forrás: Laudetur, internet 

Uram! Fogalmam sincs róla, merre tartok. Nem látom az utat 

magam előtt. Nem tudhatom bizonyosan, hol fog végződni. 

Magamat sem ismerem igazán: úgy gondolom, a Te akaratodat 

követem, ez azonban nem jelenti azt, hogy tényleg azt is teszem. 

De kívánok Neked tetszeni és hiszem, hogy ez a kívánság valóban 

tetszik Neked. S remélem, hogy mindenben, amit csak teszek, ez a 

vágy vezet. Remélem, sohasem fogok ettől a vágytól függetlenül 

bármit is tenni és tudom: ha így cselekszem, Te a helyes úton fogsz 

vezetni még akkor is, ha talán semmit sem tudok róla. Azért 

mindig bízni akarok Benned, még ha úgy is látszik, hogy 

eltévedtem és a halál árnyékában járok. Nem akarok félni, mert Te 

mindig velem vagy és sohasem fogod hagyni, hogy egyedül 

szálljak szembe a rám leselkedő veszedelmekkel. Ámen. 

Thomas Merton 


