
azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és 

kifürkészhetetlen irgalmamban. Mielőtt eljövök mint igazságos 

Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az 

irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell 

áthaladnia.” (Napló 1146) 

Örökké irgalmas Istenünk, te lángra lobbantod a neked szentelt 

nép hitét, amikor évről évre visszatér Húsvét ünnepe. Növeld 

kegyelmedet, amelyet megadtál nekünk. Add, hogy méltóképpen 

megértsük, milyen csodálatos, hogy megtisztultunk a keresztvíz 

által, újjászülettünk a Szentlélekből, és elnyertük a megváltást 

Krisztus vére árán. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel 

egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen. 

                             forrás: Magyar Kurír (részlet) 

Szent II. János Pál egész pápaságában központi helyet foglalt el az 

Isteni Irgalmasság gondolata. Már megválasztása után két évvel, 

1980 adventjének kezdetén kiadta második, Dives in misericordia 

(Irgalomban gazdag Isten) kezdetű enciklikáját, mellyel mintegy 

programot is adott: „Minél inkább eltávolodik az ember Istentől és 

az irgalom misztériumától, s minél inkább elveszíti a világ 

eszméinek hatására az irgalom szó értelmét, az Egyháznak annál 

inkább joga és kötelessége, hogy »hathatós kiáltással« forduljon 

az isteni irgalomhoz.” Karol Wojtyła Krakkó Łagiewniki 

városrészének kőfejtőjében dolgozott, amely nagyon közel volt 

Fausztina nővér rendházához. Ott ismerkedett meg a II. 

világháború alatt titokban szemináriumba járó, munkásként 

dolgozó fiatalember, a későbbi pápa az irgalmasságnak ezekkel a 

Fausztina nővér számára kinyilatkoztatott jeleivel. És így válhatott 

az Isteni Irgalmasság az ő keresztény életének, papságának, 

püspökségének és pápaságának is középpontjává. Az Isteni 

Irgalmasságnak két nagy szentje van: Fausztina nővér és II. János 

Pál pápa. „Fausztina nővér a második világháború előestéjén halt 

meg. Életének ebben az utolsó időszakában kapta meg az Isteni 

Irgalmasság kinyilatkoztatását, s mindazt, amit megélt, leírta 

Naplójában. Faustyna Kowalska boldoggá avatását II. János Pál 

pápa kezdeményezte, még Krakkó érsekeként, 1965-ben. Majd 

1993. április 18-án, húsvét második vasárnapján, az eljárás 

elindítója immár pápaként avatta boldoggá Fausztina nővért. A 

szentté avatásra hét évvel később, 2000. április 30-án, ismét csak 

húsvét második vasárnapján került sor. Ekkor hirdette ki a pápa a 

világ számára az Isteni Irgalmasság ünnepét is, e szavakkal: 

„Húsvét második vasárnapja ettől kezdve az egész egyházban az 

Isteni Irgalmasság vasárnapja nevet viseli.” És a szentatya 

hozzátette, ezzel az üzenettel, az Isteni Irgalmasság üzenetével 

kívánja átvezetni az egyházat a harmadik évezredbe. „Egyetlen 

lélek sem nyerhet megigazulást, amíg nem fordul bizalommal 

irgalmasságomhoz. Ezért kell a húsvét utáni első vasárnapot 

irgalmasságomnak szentelni. A papok ezen a napon hirdessék a 

lelkeknek nagy és végtelen irgalmamat!” (Napló 570) 

„Ezen a napon megnyílik irgalmam mélysége: a kegyelmek 

tengerét árasztom minden lélekre, aki irgalmam forrásához 

közelít. Egy lélek se féljen közeledni hozzám…” (Napló 699) 

II. János Pál pápa, az Isteni Irgalmasság üzenetének fáradhatatlan 

hirdetője volt. Imádságában is irgalomért fohászkodott. 

„Minthogy pedig az ima az egyetlen fegyver, amelyet a pápa 

használ, egy utolsó kérdést teszek fel neki, amelyben sok másik is 

benne foglaltatik, és amelyik e párbeszéd legrövidebb válaszát 

kapja. Azt kérdezem tőle, hogy milyen imát mond a világért? Ezt 

feleli: „Irgalomért könyörgök. Igen, irgalomért.”  

És a szentatya életével, pápaságával, betegségével és halálával is 

tanúságot tett Isten végtelen irgalmába vetett bizalmáról. Halála 

időpontja – 2005. április 2., az Isteni Irgalmasság vasárnapjának 

vigíliája – által mindez még nyilvánvalóbb megerősítést nyert. 

A lengyel pápát, ugyanúgy, ahogy ő Fausztina nővért, az Isteni 

Irgalmasság ünnepén avatta boldoggá XVI. Benedek pápa 2011-

ben, majd szentté Ferenc pápa 2014-ben. Ferenc pápa is 

fáradhatatlanul hirdeti Isten irgalmasságát. 2016. március 30-i 

katekézisében így tanított: „Isten nagyobb a bűnünknél! Az ő 

szeretete olyan óceán, amelybe megmerítkezhetünk az elsüllyedés 

veszélye nélkül: megbocsátani Isten számára azt jelenti, hogy 

nekünk adja azt a bizonyosságot, hogy ő sosem hagy el minket.” 

„Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne, 

Május a Szűzanya hónapja, az esti szentmisék előtt hétfőn, 

pénteken és vasárnap 1730 órától májusi litániát imádkozunk, 

szeretettel hívom és várom a Testvéreket! 

Az elsőáldozás plébániánkon május 1-jén, vasárnap lesz a 1100 

órakor kezdődő szentmise keretében. Ebben a szentmisében 

köszöntjük az édesanyákat és nagymamákat is. 

Előre hirdetem, hogy május 7-én, szombaton a 1700 órakor 

kezdődő szentmise keretében szolgáltatja ki a bérmálás 

szentségét Varga László megyéspüspök úr fiataljainknak, erre 

a szentmisére szeretettel várom híveinket is. 

A siófoki Plébánia szervezésében Dr. Csókay András 

idegsebész, agykutató „Nektek szól” című előadását 

hallgathatják meg, a Siófoki Kálmán Imre Művelődési Központ- 

Színháztermében 2022. május 9-én este 7 órától. A belépés 

ingyenes, - de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a 

siofok.plebania@gmail.com címen, illetve a +36 30 010-0769 

telefonszámon lehet. 

       Sifter Gergő h.esperes-plébános 

         XI. évf. 16.szám                     2022. április 24. 

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

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

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: 

Április 25., hétfő: 1800 Tab – Április 27., szerda 800 Tab 

Április 29., péntek: 1800 Tab, szentmise 

Május 1.,vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100 Elsőáldozás és 1800 szentmise  

Május 2., hétfő: 1800 Tab – Május 4., szerda 800 Tab 

Május 6., péntek: 1800 Tab – Május 7., szombat 1700 Bérmálás 

Május 8.,vasárnap:  

800 Bábony – 930 Sérsekszőlős - Tab: 1100 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 
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