
Kolostorában egy reggel így fordult szerzeteseihez Lin-csi apát. -

Ma elmesélem nektek, mit mondott régi mesterünknek a bölcs 

paraszt. Amikor a mester még vándorfilozófusként lent járt délen, 

találkozott egy parasztemberrel, aki kutat ásott a földje végére. 

Ennek a kútnak a vizével öntözte rizsföldjét. Egyszerű csöbörben 

kézzel húzta fel a vizet a mélyből. Amikor a mester odaért és 

meglátta mit csinál, elámult, majd megkérdezte tőle. - Te paraszt! 

Miért nem használsz gémet? Sok felesleges munkát takarítanál 

meg azzal, és háromszor akkora területet is meg tudnál locsolni az 

eszköz segítségével. A paraszt sem késlekedett a válasszal: - 

Tudom, hogy a gémmel munkát takarítanék meg. De hát éppen 

ezért nem használom! Mert mit kezdenék a megtakarított 

munkával? Újabb földdarabot művelnék meg, ahol újabb kutat 

ásnék, s ha oda is gémet tennék, azzal megint munkát spórolnék. 

Azzal a munkával megint újabb földet művelnék, s a sok 

megművelt földön annyi rizst termelnék, amennyit már eladni sem 

tudnék. Akkor több bivalyt és kocsit vennék, s messzi városokba 

járnék velük piacra. A piacokon hosszú napokat töltenék 

rizsemmel, alkudnék, veszekednék, de aztán megint csak egy 

kicsikét gyarapodnék. Akkor megint újabb földet vennék, 

megművelném, kutat ásnék, gémet állítanék, s végül a gémnek 

köszönhetően még többet dolgoznék, mint valaha. A megtakarított 

munka csak is munkát termelne nekem, s egyre keservesebb lenne 

életem. Ezt tenné velem a gém. Ezért nem állítok a kutamhoz 

gémet - mondta régi mesterünknek a paraszt, ő pedig lejegyezte 

szavait, s az írás a mai napig fennmaradt.               kínai tanmese 

Gondolat: Vajon hol tartunk a gémek állításában? Tudunk-e 

megállni, csendben lenni, élvezni a jelen pillanatot vagy csak a 

gémek sokaságának mókuskerekében érezzük jól magunkat?  

 forrás: Laudetur, internet 

 

Rocca-Porenában a Lotti házaspár bizony nem reménykedett már 

abban, hogy gyermekkel áldatik meg házasságuk. Mégis hittek az 

angyaloknak, akik jelezték mindkettőjüknek kislányuk születését. 

Már bölcsője mellett is hihetetlen csoda, de összeforrt annak a 

férfinak a sarlóval megvágott keze, aki segítségére sietett, hogy 

megmentse a méhektől, melyek rajban szálltak az alvó 

csecsemőre. A szorgalmas, engedelmes gyermek megérezte 

érzékeny szívével, hogy Jézus Krisztus mennyit szenvedett, 

milyen drága áron váltotta meg a bűnös emberiséget. A kereszt 

áldozatával egyesülve irgalmasságot gyakorolni, ezt érezte élete 

értelmének az eget kereső fiatal leány. Mégis, engedelmeskedve a 

szülői akaratnak, férjhez ment. 18 évet élt házasságban, ikerfiai is 

apjuk szenvedélyes természetét örökölték. Miután imádságaival, 

és még a testi bántalmazást is némán viselő, mindent elnéző 

türelmével, a szeretet fegyverével megszelídítette őket, örök 

nyugalomra tértek. Sok fájdalom árán elszakadva a földi 

kötelékektől, teljesült a régi álma: kedves szentjei bejuttatták az 

előtte oly sokáig bezárt zárda falai közé. Szerzetesi szellem nélkül 

szerzetesi ruhát viselő társai bántásait engesztelő szeretetével 

viszonozta. A legtökéletesebb alázatból példát mutatva locsolta a 

kiszáradt rózsatövet, mely halála előtt kivirágzott. Az Úr ekkor, és 

ezután is, már életében többször, boldog halála után pedig 

megszámlálhatatlan sokszor megmutatta, milyen kedves előtte az 

áldozatos, hűséggel szerető lélek. A reménytelen ügyek 

szószólójának, a szolidaritás földön járó mintaképe. Aki mindenki 

javáért fáradozva élte életét, annak halála előtt, a hóban is rózsa 

nyílt, és zamatos füge termett a hideg télben. Mindannyiunk 

útitársa, Rita megtalálta és követte a szenvedő Megváltót. 

Örökségül hagyta nekünk: keressük és kövessük Őt, aki az "Út, az 

Igazság és az Élet."    forrás: ujmisszio.hu 

Május a Szűzanya hónapja, az esti szentmisék előtt hétfőn, 

pénteken és vasárnap 1730 órától májusi litániát imádkozunk. 

Szeretettel hívom és várom a Testvéreket! 

A Karitász csoport pályázatot írt ki a „Szolgáló Szeretet Ifjú 

Reménysége díj” elnyerésére nyolcadik osztályos diákok részére. 

A pályázta célja, hogy elismerje az általános iskolából ballagó 

diákok tehetségét és közösségi munkáját. A pályázattal 

kapcsolatos részletek miatt érdeklődjenek az iskolákban! 

Pünkösdvasárnap a Szentlélek kiáradásának az ünnepe lesz. 

Vasárnap 800 órakor Torvajon, 930 órakor Megyeren, 1100 és 

1800 órakor Tabon, hétfőn csak Tabon lesznek szentmisék 1100 

és 1800 órakor. 

Június 8-án, szerdán tartjuk katolikus iskolánk tanévzáró Te 

Deumát a plébániatemplomban. Az ünnepi szentmise 1100 

órakor kezdődik, amelyet Varga László kaposvári 

megyéspüspök mutat be. Szeretettel hívjuk a híveket is! Reggel 

800 órakor nem lesz szentmise!  

Június 10-én, pénteken az esti szentmise utánra összehívom az 

egyházközségek területéről azokat, akik a plébániatemplom 

búcsújának szervezésében és lebonyolításában szívesen 

kivennék részüket. Gondolok itt a falvak képviseletére, az ágakat 

szedőkre, a sátrakat állítókra, a sátordíszítőkre és mindazokra, 

akik vállalnának feladatot. 

Június 15-től a szerda reggeli szentmisék az új tanév kezdetéig 

reggel 700 órakor kezdődnek. 

     Sifter Gergő h.esperes-plébános 

         XI. évf. 20.szám                    2022.  május 22. 

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

Zsoltár: Magasztaljanak, Isten, a népek, * minden nemzet áldjon téged. 

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: 

Május 23., hétfő: 1800 Tab – Május 25., szerda 800 Tab 

Május 27., péntek: 1800 Tab 

Május 29., vasárnap:  

800 Lulla – 930 Zala - Tab: 1100 és 1800 

Május 30., hétfő: 1800 Tab – Június 1., szerda 800 Tab 

Június 3., péntek: 1800 Tab 

Június 5., Pünkösdvasárnap:  

800 Torvaj – 930 Megyer - Tab: 1100 és 1800 

Június 6., Pünkösdhétfő: 

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 A reménytelen ügyek szentje 

 

Önzetlenül tenni… 

 


