
Szeptember 8-án, csütörtökön Kisboldogasszony ünnepén a 

plébániatemplomban 800 órakor lesz szentmise.  

A megyeri templom búcsúját Kisboldogasszony ünnepéhez 

kötődően szeptember 11-én, vasárnap a 930 órakor kezdődő 

szentmise keretében tartjuk. 

Előre hirdetem, hogy a Sérsekszőlősiek fogadalmi szentmiséjét 

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepéhez kötődően a hegyi 

keresztnél tartjuk szeptember 18-án, vasárnap 930 órától. 

Amennyiben az idő nem engedi akkor a templomban ugyanezen 

időben. 

Az egyházközség és az iskola közös szervezésében Családi napot 

tartunk szeptember 24-én szombaton, ez évben 

Bábonymegyeren! A családi napunkat ez évben Bábonymegyer 

Község Önkormányzata is támogatta 200.000 Ft-tal, amit hálásan 

köszönünk. A főzőversenyre családok, iskolai-óvodai osztályok-

közösségek illetve baráti társaságok jelentkezését várjuk, 

amelyhez a húst ingyenesen biztosítjuk. Jelentkezni a plébánia 

elérhetőségein, illetve a katolikus iskolában és óvodában lehet! 

      Sifter Gergő h.esperes-plébános 

tökéletlenségeit, ezért hát egyre inkább halmoz hibát hibára.   

Az alázat nem is gyengeség, nem az erő hiánya, hanem éppen 

az igazi, lelkünkből fakadó erő és nagyság megnyilvánulása. 

Erő kell ahhoz, hogy az ember beismerje gyengeségeit, 

hiányosságait. Erő kell ahhoz, hogy ne alkalmazzon erőszakot, 

pedig megtehetné, hanem más, hatékonyabb módszert 

válasszon a konfliktusok megoldására. Erő kell ahhoz, hogy 

inkább segítsük, semmint elnyomjuk a gyengébbet! Hogy 

inkább tanítsuk azt, aki tudatlanabb, semmint mi akarjunk 

megtenni, megoldani helyette is mindent. Nagyság kell ahhoz, 

hogy inkább háttérbe húzódjunk, amikor a szeretet ezt 

megköveteli. Hogy lemondjunk saját akaratunk minden áron 

való érvényesítéséről, ha ezzel csak azt érnék el, hogy 

veszélyeztetünk nagyobb értékeket (pl. a kapcsolatot magát).   

A keresztény ember számára azért is nélkülözhetetlen az 

alázatra törekvés, mert magának Istennek is egyik 

leggyakrabban megnyilvánuló, fontos tulajdonsága ez. Isten,  

amikor a maga teljes valójában akart megnyilvánulni, és 

visszavonhatatlanul ki akarta nyilatkoztatni önmagát, akkor 

fiában, Jézus Krisztusban emberként jelent meg. Emberként, 

aki ráadásul szegény volt és alázatos. Aki mindenkit szeretett, 

mindenkinek megbocsátott, nem lépett fel erőszakkal senki 

ellen, inkább maga szenvedte el az erőszakot. Éppen emiatt 

sokan nem is fogadták el Messiásként. Nem tudták elhinni, 

hogy ilyen gyengének, elesettnek, hatalom nélkülinek lássák 

Isten küldöttjét. Pedig épp gyengesége, elesettsége, szenvedése 

és halála által győzte le a rosszat, vitte végbe mindnyájunk 

megszabadítását. Feltámadása és megdicsőülése pedig 

megmutatta, hogy éppen alázata és kicsinysége által bizonyult 

Isten hatalmas Fiának.    
    forrás: Laudetur (részlet), internet 

Két férfi szembetalálkozott egymással a falu melletti patakon 

átívelő keskeny gyaloghídon. A patak éppen áradt, mély volt 

és gyorsan rohanó. A hidacska azonban túlságosan is keskeny 

ahhoz, hogy két férfi csak úgy elhaladjon rajta egymás mellett. 

Egyiküknek bizony ki kellett térnie. A jobban öltözött, 

láthatóan gazdagabb férfi így szólt a szerényebb kinézetű 

szembejövőhöz: -„Én ugyan soha ki nem térek egy önző, 

gőgös, felfuvalkodott hólyag elől!” - azzal büszkén felcsapta 

az állát és megállt a híd közepén. A másik férfi csak ennyit 

szólt: -„Én azonban igen!” - és visszatérve a túlpartra utat 

nyitott az erőszakoskodónak.   

Az alázatot sokan vélik gyengeségnek vagy butaságnak, ezért 

óvakodnak is tőle. Úgy gondolják, hogy aki alázatos, az 

mindenképpen veszít. Azt eltapossák, az nem érvényesülhet, 

az háttérbe szorul, szegény és szerencsétlen marad. Pedig az 

alázat nem gyengeség, nem butaság, nem naivitás! Sőt, az 

igazi alázatnak a megaláztatáshoz sincs semmi köze! A 

megaláztatás kívülről jön, más személy részéről elszenvedett 

sérelem. Az alázat azonban az ember bensőjéből fakad, 

szívének egyik legszebb, legfontosabb erénye. Nem akkor 

nyilvánul meg elsősorban, amikor mások átgázolnak rajtunk, 

hanem sokkal inkább akkor, amikor mi tehetnénk meg ezt, és 

mégsem tesszük.    

Éppen a gőg, a felfuvalkodottság az, ami butaság! Nem 

véletlenül mondja az írás: „Nincs gyógyír a gőgös embernek 

sebére, a gonoszság vert benne gyökeret, és észre sem veszi.” 

Valóban, a gőg megakadályozza, hogy az ember észrevegye, 

elismerje a benne lévő hiányosságokat, hibákat, bűnöket! 

Mindig többet képzel magáról, mint amennyit ér valójában! 

Nem fogadja el másoktól a korrigálást, a bírálatot, nem 

kontrollálja a tetteit, döntéseit. Nem létezik ember, aki ne 

követne el hibákat, aki mindenhez értene, akinek ne kellene 

tanulnia, fejlődnie, másokat követnie. A felfuvalkodott ember 

ezt könnyen elmulasztja, nem veszi észre, nem fogadja el 
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Tabi Öröm-Hírmondó 
A tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Zsoltár: Te lettél, Uram, menedékünk * nemzedékről nemzedékre. 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06-30/785-1060 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 

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

Hivatali órák:   csütörtök.: 1600 - 1730 óráig 

                            szombat:     900 - 1000 óráig.    

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

Mise- és szertartásrend: 

Szeptember 5., hétfő: 1800 Tab – Szept. 7, szerda: 800 Tab  

Szept. 8., csütörtök: 800 Tab - Szeptember 9., péntek: 1800 Tab 

Szeptember 11., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Megyer - Tab:1100 és 1800 – 1300 Zala  

Szeptember 12., hétfő: 1800 Tab – Szept. 14., szerda 700 Tab 

Szeptember 16., péntek: 1800 Tab 

Szeptember 18., vasárnap:  

800 Bábony – 930 Sérsekszőlős - Tab: 800 és 1800 

Egyházi hozzájárulásuk összegének befizetési módjai: 

- Templomainkban a szentmisék után 

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

- Neve: Utolsó Vacsora Plébánia Tab 

- Átutalással nevüket és lakcímüket feltüntetve a következő 

számlaszámra: CIB Bank: 10700749-71203887-51100005 A 

közlemény: „Egyházi hozzájárulás”, valamint az adott év. 

Római Katolikus Plébánia Hivatal Tab 

Hirdetés 

Alázat és megaláztatás 

 


