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A LÁPASTÓI FOGADALMI MISE 
 

A Homokhátságon a II. világháborúig sokfelé tartottak 
szentmisét a határban a szabad ég alatt, a viharha-
rangoknál, imádkozva a jó termésért. Zsombó egyik 
„csodája”, hogy nálunk ez a hagyomány máig él, és 
nem veszített jelentőségéből. Nem csak a Zsombóról, 
hanem a környékbeli falvakból is érkeznek hívek erre 

a szép ünnepre. 
 Már az 1800-as évek 
közepétől kezdve 
összegyűltek a lá-
pastói hegyközség-
ben élők, hogy Isten 
áldását kérjék mun-

kájukra, s a szentmise bemutatásával ,,templommá" 
váljon, megszentelődjön a természet. 1927-ben elké-
szült a zsombói Kisboldogasszony Templom, s emiatt a 
lápastói mise 1928-ban elmaradt. Ebben az évben egy 
hatalmas pusztítást végző jégeső teljesen elverte a 
környék minden termését. Bár a szőlő újrafakadt, 
hozott fürtöket, de azok már nem értek be. A tanyasi 
emberek isteni figyelmeztetésnek tartották, s megfo-
gadták, hogy minden évben a csőszharangnál ünneplik 
meg Szentháromság ünnepét. Így 1929-től tovább 
folytatódott a hagyomány. Ettől kezdve minden évben 
megtartjuk a lápastói ,,búcsút". 

 

A visszaemlékezések szerint a szentmise előkészítésé-
ben sok helyi család kivette a részét. Az egyik család az 
asztalt, a másik az oltárterítőt, a harmadik a 
Szentháromságot ábrázoló olajnyomatot hozta el az 
ünnepre. Gondoskodtak a kereszt és az oltár 
felvirágozásáról és a hívek kínálásáról is. Az 1968-as 
liturgikus reformig még a templom főoltárában 
található oltárkövet is kihozták, hogy a pap fölötte 
mutassa be a legszentebb áldozatot. 
Az 1930-as években a templom körül élők kereszttel és 
lobogókkal zarándokoltak ki a miséző helyre, ahol ér-

kezésükkor elébük harangoztak. Az elmúlt években 
próbáltuk feléleszteni e hagyományt, mely kifejezi, 
hogy egész életünkben úton vagyunk a Mennyország 
felé. Az 1940-es évekig az egyházi ünnep bállal is 
kiegészült, melyet délután a régi csőszház melletti 
tanya udvarán felállított sátorban tartottak. 2007-ben 
a miséző hely és a harangtorony megújult, s újabb 
lendületet kapott e hagyomány életben tartása. 
Nagy hálával tartozunk azoknak a környékbeli 
családoknak, akik a legnehezebb időszakban sem 
engedték, hogy feledésbe merüljön e fogadalmi mise. 

– (Gábor Tamás, foto: zsombo.hu, a szerző) 
 

 

JÓZSEF ATYA SZÜLETÉSNAPJA 
 

71 évvel ez-
előtt nagy 
napra virradt 
a Reusz csa-
lád május 
24-én. József 
atya ekkor 
látta meg a 
napvilágot. A Nap azóta párszor már felkelt és lenyu-
godott, de a hála és az öröm azóta is töretlen. Isten él-
tesse József atyát születésnapja alkalmából! Kérjük Is-
ten áldását életére, papi szolgálatára! Mi pedig ígérjük, 
hogy imáinkkal kísérjük.       – (M.D, foto moranettv.hu) 
 

 

SZOMBAT 

máj. 23. 

19.00 Szentmise: A járvány 

megszűnéséért 

VASÁRNAP 

máj. 24. 

 

11.00 

18.00 

URUNK MENNYBEMENETELE 

Szentmise: Egy betegért 

Engesztelő imaóra 

KEDD  

máj.26. 

 

  8.00 

Néri Szt. Fülöp áldozópap 

Szentmise: A zsombói 

családokért és hívekért 

CSÜTÖRTÖK 

máj. 28. 

 

18.00 

 

Igeliturgia 

SZOMBAT 

máj. 30. 

 

19.00 

 

Szentmise 

VASÁRNAP 

máj. 31. 

 

11.00 

18.00 

PÜNKÖSD 

Szentmise: Hálaadásul 

Engesztelő imaóra 
 

A lápastói búcsút megtartjuk június 7-én, Szent-
háromság vasárnapján 11 órától kint a keresztnél. Bent a 
templomban nem lesz szentmise e napon. Aki nem tud 
kijönni, javasoljuk a szombat esti 7 órás szentmisét. 
 


