
Egyszer egy festő festett egy gyönyörű képet, a szobája legszebb 

részére függesztette, és senkinek nem adta el. Néhány hónap 

múlva a művész hallott egy kórházban fekvő, nagyon beteg és 

szomorú kislányról. Úgy döntött, hogy meglátogatja. Elvitte neki 

a gyönyörű, féltett festményét is. Amikor megérkezett, szívszorító 

látvány fogadta. Egy sápadt, beteg kislány az ablakon kitekintve 

nézte a szemben álló ház ereszén lévő fecskefészket. A festő 

halkan megszólalt: - Szervusz! - mondta, és biztatóan mosolygott. 

A kisleány visszafeküdt az ágyába és csendben válaszolt: - Jó 

napot, ismerem én Önt? - Nem - válaszolta a festő. Úgy 

döntöttem, elhozom neked az én legszebb festményemet, hátha 

gyógyulásodra szolgál. A kislány szomorúan a művészre tekintett. 

- Sajnálom, de nekem ez a festmény semmit sem ér - mondta és 

egy könnycsepp gördült le az arcán. – No, de miért? -állt 

döbbenten a festő. - Nézzen ki az ablakon, Uram! Látja ott azt a 

fecskefészket? - Igen. - Nos - mondta szomorkásan a lány -, 

amikor abból a fészekből a fecskék délre repülnek, az én napom 

végleg lenyugszik. Akkor én is elmegyek, de nem jövök vissza. 

Soha... Látja, ezért nem fogadom el az ön féltett kincsét. Őszintén 

sajnálom - válaszolt az úr. – Nos, akkor én mennék is. Remélem, 

meggyógyul, fiatal hölgy. Viszlát! - Ég Önnel! - intett búcsút a 

soványka kéz. A festő erősen gondolkodott, hogy miként lehetne 

marasztalni a fecskéket, hiszen ők a kislány életét jelentik. Eszébe 

jutott egy ötlet, hiszen ő mégiscsak egy festő... Sok hónap telt el. 

Azóta igazi csoda történt. A fecskék nem repültek el. Már 

tavaszodott és a fecskepár még mindig ott volt az eresz alatt. 

Időközben a lányka meggyógyult, hisz a fecskék tartották benne a 

lelket. Nemsokára lábra is állt. Az első útja pedig a szemben lévő 

ház eresze alá vezetett. Amikor odaért, egyszerűen nem hitt a 

szemének. Az ő fecskéi festve voltak csupán. S így a festő 

mégiscsak megmentette a kislány életét, akinek hitét a festett 

fecskék kölcsönözték. Nem mindegy miben, Kiben hiszünk! 
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Nem mindegy, kiben hiszünk! 

 

Jézus Szentséges Szívének főünnepén, június 11-én, pénteken 

1730 órától Jézus Szíve litániát imádkozunk. 

Hálásan köszönöm mindazok munkáját, akik a plébániatemplom 

búcsújának szervezésében kivették a részüket. A Jó Isten fizessen 

vissza mindenért százszorosan. Külön köszönöm a Polgármester 

Úr és a GAMESZ támogató segítségét. 

Június 9-én, szerdán tartjuk katolikus iskolánk tanévzáró Te 

Deumát a plébániatemplomban. Az ünnepi szentmise 800 órakor 

kezdődik, amelyet Varga László kaposvári megyéspüspök 

mutat be. Szeretettel hívjuk a híveket is! 

Egyházközségünk pályázatot nyert a templom külső felújítására, 

amelynek nagyon örülünk! Elmaradhatatlan a torony 

zsalugátereinek cseréje, amelyet az elnyert összeg nem tartalmaz. 

A 6 db zsalugáter cseréjére gyűjtést hirdetek az Egy-

házközségben. Köszönöm a 250.000 Ft eddigi adományaikat, a jó 

Isten fizesse meg jóságukat! 

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

eleget egyházi kötelezettségüknek az egyházi adó befizetésével. 

Ennek összege 5000 Ft/fő, amelyet befizethetnek a szentmisék 

előtt és után a sekrestyében, a plébánián hivatali időben, valamint 

az CIB Bankban a Plébánia folyószámlájára (név és cím 

megadásával), amely megtalálható a Plébánia honlapján is.  

www.tabiplebania.hu  

      Sifter Gergő h.esperes-plébános 

Hirdetés 

 

Ezen a szent napon örvendjünk, emberek, 

szívben és ajkakon himnuszok zengjenek; 

a régi múljon el, újulnak mindenek, 

szó és a tett, szív és kebel. 

A végső vacsorát ünnepli e sereg, 

hol az Úr Krisztus ad bárányt és kenyeret 

testvérei elé, amint a régiek 

szentelt törvénye rendeli. 

Testét így adta át gyengék falatjaképp, 

búsaknak így borát, vérének serlegét; 

„Amit nektek adok” – hozzájuk így beszélt 

„Vegyétek mind, és igyatok.” 

E szakramentumot ekképpen adta át, 

s egyedül a papok kezére bízta rá: 

előbb a pap vegye, hogy majd kiosztaná, 

mit rábízott Krisztus kegye. 

Emberek étke lett az angyali kenyér; 

az előkép-jelek sora itt véget ér. 

Ó, ilyen csodaszép, hogy Istenéből él 

szegény nyomorult szolganép! 

Hármas-egy Istenünk, hozzád fohászkodunk: 

Urunkul tisztelünk, jöjj és légy gyámolunk: 

vezess ösvényeden, hová iparkodunk: 

a fénybe, mely körülveszen!  

Ámen. 

Úrnapja - Himnusz 


