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 363. Mi a szabadság? 

Istentől az embernek adott hatalom arra, hogy cselekedjen 

vagy ne cselekedjen, ezt vagy azt tegye, s ezáltal önként 

megfontolt cselekedeteket hajtson végre. A szabadság jellemzi 

a sajátosan emberi cselekedeteket. Minél inkább teszi valaki a 

jót, annál szabadabbá válik. A szabadság akkor éri el a maga 

tökéletességét, amikor Istenre, a legfőbb Jóra és a mi 

Boldogságunkra irányul. A szabadság azonban magában 

foglalja a jó és a rossz közötti választás lehetőségét is. A rossz 

választása visszaélés a szabadsággal és a bűn rabszolgájává 

teszi az embert. 

364. Milyen kapcsolat van a szabadság és a felelősség között? 

A szabadság felelőssé teszi az embert a cselekedeteiért oly 

mértékben, amennyire szándékoltak a cselekedetek. Egy 

cselekedet beszámíthatóságát és az érte való felelősséget 

csökkentheti, olykor meg is szüntetheti a tudatlanság, a 

figyelmetlenség, az elszenvedett erőszak, a félelem, az 

indulatok és a megszokás. 

365. Miért van minden embernek joga a szabadság 

gyakorlásához? 

A szabadság gyakorlásának joga minden ember sajátja, 

amennyiben elválaszthatatlan az ember személyi méltóságától. 

Ezért e jogot mindig tiszteletben kell tartani, főként erkölcsi és 

vallási téren, és polgárilag a közjó és a helyes közrend határai 

között tisztelni és védeni kell. 

 

Katolikus vagyok! – Kérdések és válaszok hitünkről! 

 

Tab – hétfő, szerda, péntek: 18
00 

Tab – kedd, csütörtök, szombat: 7
00 

Tab – vasárnap:   9
30

, 18
00

 

Bábony: febr. 23., szo.-15
00

,   márc. 9., szo.-15
00 

Megyer: febr. 16., szo.-15
00

,   márc. 2., szo.-15
00 

Lulla:  febr.17., vas.-8
00

,      febr.26. kedd.-18
00

 

Sérsekszőlős: febr. 19., kedd.18
00

,  febr. 24., vas.-8
00

 

Torvaj:  febr. 14.,csüt.-18
00

,   febr. 17., vas.-11
00

 

Zala:  febr. 21., csüt.-18
00

,  febr. 24., vas.-11
00 

Keresztút: Tab      febr. 15. péntek 17
30

 

  Torvaj                   febr. 14. csütörtök 17
30 

  
Sérsekszőlős           febr. 19. kedd 17

30
                

   Zala      febr. 21. csütörtök 17
30

 

Hamvazás: Bábony       febr. 9. szombat 

  Sérsekszőlős, Zala  febr. 10. vasárnap  

  Megyer       febr. 16. szombat
 

  Lulla, Torvaj          február 17. vasárnap 

Lourdes-i kilenced: Tab febr. 11. hétf.17
30 

febr.13.szer. 17
30

 

Imacsoport: Tab - 2013. február 20., szerda - 18
30

-19
30
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Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia – Tab 

8660 Tab Petőfi S. u 9/a., 84/321-808 

www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Mit tesz az ember, ha elragadja a gőg? Kihúzza magát, 

fölvágja a fejét, kifeszíti mellét és egész termetét. Minden azt 

harsogja benne: ,,Több vagyok, mint te!'' De ha valaki alázatos 

lelkű, kicsinynek érzi magát, lehajtja a fejét s összezsugorodik: 

,,megalázza magát''. És pedig annál mélyebben, minél nagyobb 

az, aki előtt áll, s minél kisebbnek tűnik fel ő önmaga előtt. 

De mikor érezzük világosabban, milyen kicsinyek vagyunk, 

mint akkor, ha az Isten előtt állunk? A hatalmas Isten, aki épp 

úgy volt tegnap mint ma, és épp úgy lesz száz meg ezer év 

múlva is! Aki betölti ezt a szobát és az egész várost, a 

földkerekséget és a mérhetetlen csillagos eget. S mindez csak 

annyi előtte, mint egy porszem. A szent Isten, a tiszta, 

igazságos és végtelenül fönséges... Milyen nagy is Ő... és 

milyen kicsiny vagyok én! Olyan kicsiny, hogy egyáltalán nem 

is hasonlíthatom magamat Őhozzá, olyan kicsiny, hogy semmi 

sem vagyok Őelőtte. Ha az ember ezt jól meggondolja, 

egészen természetesnek érzi, hogy nem állhat meg büszkén 

Őelőtte. Az ember ,,megalázkodik'', szeretné alacsonyabbá 

tenni termetét, hogy ne álljon ott olyan kihívóan, -- és íme, 

máris föláldozta magasságának felét: letérdelt. S ha ez még 

nem volna elég a lelkének, meg is hajolhat hozzá. És ez a 

meghajolt alak azt mondja: ,,Te vagy a végtelen Isten, én pedig 

a semmi.'' 

Ha térdet hajtasz, légy rajta, hogy ne legyen az elsietett, üres 

mozdulat. Önts lelket belé! A térdhajtásnak lelke pedig az, 

hogy a szív mélységes tisztelettel belsőleg is meghajol Isten 

előtt. Ha a templomba jössz, vagy onnét távozol, vagy ha 

elhaladsz az oltár előtt, hajtsd meg térdedet szép nyugodtan 

egészen a földig, s vidd bele ebbe a térdhajtásba egész 

lelkedet, mely így szóljon: ,,Én véghetetlen Istenem...! 

Ez azután alázat, ez igazság, és mindannyiszor jót fog tenni 

lelkednek 

.                       forrás: Romano Guardini: Örökmécs 

 

A térdelés 

"Emlékezzél ember, hogy por vagy és porrá leszel!" 

Itt a nagyböjt, Jézus Krisztus megváltó művének 

emlékezetével és a mi Krisztust követő áldozatos életünk 

megújításával. Szeretnénk a szent negyven nap folyamán a 

bennünk Krisztus életét éltető Szentlélek erejében áldozatos 

lelkű és életű, a  küldetésünket hitelesen teljesítő, jobb 

keresztények lenni. 

Ezen a napon az Egyház életében új időszak kezdődik: a 

nagyböjt. Bár a böjti fegyelem külső formájában gyökeresen 

megváltozott, de lelki tartalmában megkívánja a bűnbánatot, az 

őszinte megtérést és a kiengesztelődést. Magunkra vesszük a 

mulandóság külső jelét, a pap hamut hint fejünkre, hogy 

lélekben teljesen megújuljunk. 

Szentatyánk a mai napot különleges imanappá nyilvánította. 

Arra kér mindenkit, hogy böjttel és imádsággal kérjük Istent a 

békéért. 

Hamvazószerda szigorú böjti nap!       forrás: plébánia.net 

Szentmise és hamvazás febr. 13-án szerdán Tabon a 

templomban reggel 8
00

-kor és este 18
00

-kor, valamint febr.17-

én vasárnap reggel 9
30

-kor és este 18
00

-kor.  

A fíliákban a soros vasárnapi miséken. 

 

Hamvazószerda 


