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KRISZTUS FÖLTÁMADT! VALÓBAN FÖLTÁMADT! 
 

Derű, remény és öröm árad görögkatolikus testvéreink 
fenti köszöntéséből, és ezekre a járvány idején, el- és 
bezártságunk közben nagy szükségünk is van. A 
közösség megerősítésére új módon teszünk kísérletet, 
hogy – a Zsombói Plébánia elnevezésű Facebook 
oldalunk mellett – a plébániaközösség minél több 
tagját elérjük: hírlevelünk papír alapú és elektronikus 
formában is készül. Akinek van e-mail címe, elküldheti 
azt a zsomboiplebania@gmail.com címre, hogy fölvéve 
őt levelezőlistánkra, híreinket gyorsabban el tudjuk 
juttatni hozzá. Fogadják szeretettel ezt a szerény 
próbálkozást! 

A szerkesztők nevében: István atya 
 

 

AZ ÉLET MEGY TOVÁBB JÁRVÁNY IDEJÉN IS 

Vírus-járvány idején is születnek gyermekek, és vannak 
szülők, akik nem akarják elodázni, hogy az ő gyermekük 
mielőbb Isten gyermeke is legyen. Húsvét hétfőn 
ünnepeltük István(ka) keresztelését templomunkban, – 
természetesen betartva a biztonsági előírásokat.  
Gratulálunk a szülőknek!  

 

 

CSABA TESTVÉR LEVELE A VÍRUSHOZ (1. RÉSZ) 
 

Kedves Koronavírus! 
Hadd kezdjem azzal, hogy nem vagy valami népszerű a 
világban... De tudom, nem is azért jöttél, hogy 
rajongókat és lájkokat gyűjts. Mert az nem sok lenne. 
Inkább más a célod, talán valamiféle figyelmeztetés. 
Figyelmeztetés, hogy rossz irányba haladunk, hogy 
önzően viselkedünk, hogy nem élünk elég tudatosan. 

Pazarolunk, őrült módon vásárolunk. Sőt, a vásárlás 
komplett hétvégi programmá nőtte ki magát. Annyit 
utazunk, hogy már lassan a repülők is dugóba kerülnek. 
Nem töltünk elég időt a családunkkal. Nem empátiával 
és segítséggel fordulunk egymás felé, hanem 
kritizálásból és kioktatásból emelünk falakat. 
Na, de aztán jöttél Te! Úgy döntöttél, hogy kezedbe 
veszed az irányítást, és pár hónapra megállítod a 
világot. Figyu, nem gondolod, hogy túl drasztikus 
eszközt választottál?  Bár, lehet, hogy igazad van. 
Lehet, hogy már csak ebből értünk. A rokonaid biztos 
meglátogattak minket korábban, és próbáltak 
szelídebben figyelmeztetni, de nem sikerült. Kénytelen 
voltál Te közbelépni, hogy Neked hátha hiszünk. És 
látod, hiszünk. Csak óriási szomorúság, hogy ezért 
milyen nagy árat fizetünk. Emberéleteket és gazdasági 
összeomlást. De a tragédiák mellett azért szép dolgokat 
is intéztél, amiért hálásak lehetünk. 
A világjáró bizniszmen apukák most esti mesét olvasnak 
a lányaiknak. A folyton rohanó anyukák most leporolták 
a varrógépet, és maszkot varrnak a fél utcának. Az 
oktatás pár nap alatt éveket ugrott, és átléptünk a 
digitális korba. Az iskolák bezártak ugyan, de az élet 
iskolája megnyitotta kapuit. A gyerekek részt vállalnak 
a házimunkából, látják, hogy mennyi energiába kerül 
rendben tartani a lakást. (Folyt. köv.) 

 

 

JÓ TUDNI 
 

• Templomunk reggeltől estig nyitva van az 
érdeklődők, imádkozók számára. Nekünk lelki 
megerősödés, gyermekeinknek pedig ajándék lehet az 
egy-két perces elcsöndesedés a templom előterében. 
Egyesülhetünk az Úrral a lelki áldozás imájával is: 
Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb 

Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek, és 

vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most 

nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj 

legalább lelki módon a szívembe! Magamhoz ölellek, 

mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat 

Veled. Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled!  

• Lelki beszélgetésre és szentgyónásra is van 
lehetőség előre egyeztetett időpontban a lenti számon.  

• Köszönünk minden anyagi támogatást, mert a 
közösségnek alig van bevétele az utóbbi időben! 

• A betegek látogatása a járvány idején sem 
szünetel. Lelkipásztoraink örömmel keresik föl őket. 


