A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2020. június 28.
„BELÉPEK ISTEN OLTÁRÁHOZ” –
AZ ÁLDOZTATÓ RÁCS TÖRTÉNETE
A koraközépkortól kezdve a templomokban a szentélyt és a
templomhajót oltárlépcső és áldoztató rács választotta el.
A szentélyrekesztő nem csupán a szentély határát jelezte,
hanem az oltár meghosszabbításaként, a ,,hívek oltáraként'' funkcionált, hiszen elődeink itt térdelve várakoztak,
hogy magukhoz vehessék az Úr szent Testét; vagyis Krisztus
áldozati oltáránál szenvedésüket, örömüket és áldozatukat
egyesítették Krisztus áldozatával az Egyház és a világ javára. A
szentmise is itt kezdődött a pap
és a ministránsok lépcsőimájával: a közgyónással (Gyónom a
mindenható Istennek...) s a 42.
zsoltár elimádkozásával: ,,Belépek Isten oltárához, az Úrhoz, ki
megvidámít engem..." Csak ezután léptek be a szentélybe.
Az 1968-as liturgikus reform következtében a szentmise szerkezete átalakult. Lehetőség nyílt
a hívek felé misézésre és az állva áldozásra is. Emiatt sok
templomban, így nálunk is elbontásra került az áldoztató
rács.

találkozásnak lehetett tanúja ez a szakrális alkotás. A
templomba történő jelzésszerű visszahelyezésük figyelmeztet arra, milyen nagy dolog történik a szentélyben minden szentmisén: maga Jézus jön el közénk, a mi kis falunk
templomába, s a szentáldozásban egészen közel jöhet hozzám: eledelül adja magát nekem.
– (Gábor Tamás, fotó Gábor Tamás és ismeretlen)
ZARÁNDOKLAT MÁRIAPÓCSRA
Zarándoklatot tervezünk Máriapócsra, a görög katolikusok
Mária kegyhelyére busszal, 2 napra. Indulás augusztus 22én, reggel 7 órakor, visszaérkezés vasárnap este 8-kor. Hozzájárulás személyenként 4.500 forint. Jelentkezés a sekrestyében. Csak reggelit kell hozni 2 napra.
HITTANOS TÁBOR
Hittanos napközis tábort szervezünk július 6-10. között,
amelyet az EFOP-os pályázatunk is támogat. Jelentkezni a
hitoktatóknál lehet. A tábor a szombati családi délelőttel és
közös ebéddel zárul.
RÖVID HÍREK
• A szombat esti szentmisék – most, a járvány enyhülésével – június 28-tól megszünnek.
• Hírlevelünk a nyár folyamán csak a vasárnapi szentmise
után lesz kiosztva, nem tudjuk kivinni házakhoz.
• Búcsúünnepünk szeptember 6-án, vasárnap 11 órakor
lesz a hagyományos körmenettel (ha az időjárás
engedi).
VASÁRNAP
jún. 28.

ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP
11.00 +Varga Péter Pál, vmint a Sziveri
család élő és +tagjai
18.00 Engesztelő imaóra

Hála Kaszás Imre bácsinak, aki megőrizte, s így nem lett az
enyészeté, s Bálint Vilmosnak, aki e szép kovácsoltvas
alkotásnak két elemét felújította, s immár ismét részét
képezi szép templomunknak. Ez a liturgikus tárgy azonban
jóval idősebb templomunknál. Eredetileg a dorozsmai
anyatemplomunk részére készült 1807-ben. Majd 120
évvel később a dorozsmai plébánia átadta az újonnan épült
zsombói tanyai templom részére. (Helyére templomunk
tervezője, Farkas Antal tervezett egy új márványkorlátot.)
A megújult rácsozatot nézve elgondolkodom: mennyi
imádságnak, sóhajnak, hálának, mennyi szép Isten-ember

KEDD
jún. 30.

8.00

Szentmise: A zsombói hívekért

CSÜTÖRTÖK 17.30 Szentségimádás
júl. 2.
18.00 Igeliturgia
PÉNTEK
júl. 3.
VASÁRNAP
júl. 5.

8.00

Rózsafűzér Társulat élő és +tagjai

ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
11.00 Élő Vasas Róbert, vmint élő és
+családtagok
18.00 Engesztelő imaóra
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