
    VI. évf. 16. szám                     2017. április 23.  

Tabi Öröm-Hírmondó 

tabi Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia és a hozzá tartozó fíliák heti lapja 

Plébános: Sifter Gergely 

Telefonszám: 06- 84/ 321- 808 

Tab, Petőfi Sándor utca 9/a 
www.tabiplebania.hu, tab.plebania@gmail.com 

Hivatali órák:   csütörtök.: 16
00

 - 17
30 

óráig 

                            szombat:     9
00

 - 10
00

 óráig.
 
   

Keresztelés:       szombat.: 10
00

 órától 

Temetés bejelentése: bármikor lehetséges  

(mobil-telefonszám a Temetkezési Vállalkozónál megtalálható). 

Mise- és szertartásrend: 

Április 24., hétfő: 18
00 

Tab – Április 25., kedd: 18
00

 Tab 

Április 26., szerda: 8
00

 Tab  -  Április 27., csüt.: 18
00

 Tab 

Április 28., péntek: 18
00

: Tab Április 29., szombat.: 7
00

 Tab 

Április 30., vasárnap:  

Lulla: 8
00

 – Tab: 11
00

 és 18
00

  

Május 1., hétfő:  18
00 

 Tab  -  Május 2., kedd: 18
00

 Tab 

Május 3., szerda: 8
00

 Tab  -  Május 4., csüt.: 18
00

 Tab 

Május 5., péntek: 18
00

 Tab 

Május 6., szombat: 7
00

 Tab  -  18
00

 Megyer  

Május 7., vasárnap:  

Sérsekszőlős: 8
00

 – Zala: 9
30

 - Tab 11
00

 és 18
00

  - 15
00

 Bábony 

Utolsó Vacsora Római Katolikus Plébánia, Tab 

Zsoltár: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, * mivel irgalma örökké megmarad.  

 

Ismeretlen vidéken autózva egy férfi eltévedt. Megpróbált 

átnyúlni a kormányon, hogy elővegye a térképet, de közben 

véletlenül elrántotta a kormányt, s belecsúszott az árokba. Neki 

nem lett semmi baja, de az autó mélyen besüppedt a sárba. 

Elindult hát segítségért a legközelebbi tanyára. „Majd Warwick 

kihúzza a sárból”, mondta a gazda, s egy öreg gebére mutatott, 

ami a ház mögött legelészett. A férfi ránézett a girhes állatra, 

majd vissza a gazdára, de az csak ismételgette: „Az öreg 

Warwick kirántja a bajból.” Gondolván, hogy nincs 

vesztenivalója, az autós belegyezett. A két ember meg az öreg ló 

odamentek a pórul járt autóhoz. A gazda a kocsihoz kötötte az 

állatot. 

Egyet csattintott az ostorával, s elkiáltotta magát. „Húzd, Fred! 

Húzd Jack! Húzd Ted! Húzd Warwick!” És a ló nekifeszülve 

kihúzta az autót a sárból. A férfi csodálkozva köszönte meg a 

gazdának, majd megveregetve a ló vállát, megkérdezte: „Miért 

mondott ennyi nevet, amikor biztatta Warwickot?” A gazda 

vigyorogva válaszolt: „Az öreg Warwick már semmit se lát, 

megvakult. Amíg elhiszi, hogy vele a csapat, mindent beleadva 

dolgozik.” 

Gondolat: 

Egy csapat tagjaként másokkal együtt valósítunk meg egy álmot. 

A csapathoz tartozás üzemanyag, mely a mindennapi embert nem 

mindennapi feladatok elvégzésére teszi alkalmassá. Szellemi 

erőforrás, mely arra sarkallja a csapattagokat, hogy a legjobbat 

hozzák ki magukból, s egyénileg is olyan eredményt érjenek el, 

amire egyedül sosem volnának képesek. 

Gyakran elfelejtjük, hogy Isten tagja a csapatunknak. Segít, ha 

szólunk neki. 

        forrás: internet 

Szent Fausztina magán kinyilatkoztatásaiban, látomásaiban 

párbeszédet folytatott Jézussal, melyben – a nővér naplója alapján 

– Jézus kívánsága szerint, húsvét utáni első vasárnapja legyen az 

Isteni Irgalmasság napja. II. János Pál pápa 2000. április 30-án 

kihirdette az Isteni Irgalmasság ünnepét az egész világra. 

Ugyanezen a napon szentté avatták a nővért. 

Az Isteni Irgalmasság tisztelete 

„Óh Jézus, szelíd Szívedből, mint kristályból, 

úgy áradnak felénk az Isteni Irgalmasság sugarai, 

ezért könyörgök hozzád, Uram Jézus, fogadj be 

irgalmas Szívedbe. 

   Tedd irgalmassá szememet, hogy ne ítéljek 

elhamarkodottan, és ne gyanakodjak senkire, hanem 

minden lélekben a jót lássam, s segítőkész legyek. 

   Tedd irgalmassá fülemet, hogy meghallhassam 

testvéreim kívánalmát, és hívásuk elől soha el ne zárkózzak. 

   Tedd irgalmassá nyelvemet, hogy rosszat senkire se 

mondjak, s megbocsátó figyelmes szavakra találjak. 

   Tedd irgalmassá és jóságossá kezemet, hogy 

minden fáradságot és nehézséget magamra vehessek 

mások terheinek enyhítésére. 

  Tedd irgalmassá és segítőkésszé lábamat, hogy 

fáradtságom és kimerültségem ellenére segítsek a 

rászorulókon. 

   Tedd irgalmassá és minden nyomorúság előtt 

nyitottá szívemet. Segíts, hogy senki elől el ne 

zárkózhassam, sose beszéljek a saját szenvedéseimről. 

Fogadj be szentséges Szívedbe, Jézusom! 

   Uram, találjon a te Irgalmasságod nyugalmat bennem. 

   Válts meg engem, Te vagy a MINDENEM!” 

Szent Fausztina nővér imája 

 

 

Isteni Irgalmasság vasárnapja 

Előre hirdetem, hogy az elsőáldozás plébániánkon május 7-én, 

vasárnap lesz a 11
00

 órakor kezdődő szentmise keretében. 

Ebben a szentmisében köszöntjük az édesanyákat és 

nagymamákat is. 

Május 13-án, szombaton a kaposvári székesegyházban, a 11
00

 

órakor kezdődő szentmise keretében, püspökké szentelik és 

beiktatják Varga László atyát, az egyházmegye új 

megyéspüspökét. Szeretettel hívnak és várnak mindenkit e jeles 

eseményre. 

Május 27-én, szombaton 16
00

 órakor lesz plébániánkon a 

bérmálás. A bérmálás szentségét Balás Béla püspök atya 

szolgáltatja ki fiataljainknak. 

Kérem, hogy akik jelentkeztek a zarándoklatra, 2017. május 14-ig 

a második részletet, 35.000 Ft-ot szíveskedjenek befizetni. 

            Sifter Gergő plébános 

Hirdetések 

 

 

Egy csapat 

 

 


