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A JELENLÉT ZENEKAR 
A zsombói Kisboldogasszony Plébánián már az 1990-es 
évek közepe óta működik gitáros ifjúsági énekkar. Az évek 
alatt tagjaink cserélődtek, létszámunk hol bővült, hol 
szűkült. Az állandó létszámunk az elmúlt években 
stabilizálódott és 7 évvel ezelőtt létrejött egy 9 főből álló 
ének- és zenekar, amely azóta is változatlan formában 
működik. Zenekarunkat a zsombói származású Nagy Robi 
atya, az egyik szentmisén való szolgálat után a rendkívül 
megtisztelő Jelenlét zenekar névre „keresztelt”. Havi 
rendszerességgel közreműködünk a zsombói 
Kisboldogasszony templomban és a szegedi Szent József 
templomban a vasárnapi szentmiséken, valamint mindkét 
helyen külön ifjúsági szentmiséken is zenélhettünk és 
zenélhetünk jelenleg is. Ha időnk és lehetőségeink engedik, 
örömmel megyünk bármelyik plébániára énekelni a 
megyében vagy azon kívül, sőt országhatáron túl is, ahová 
hívnak minket. Számos egyházi-iskolai, közösségi 
ünnepségen, rendezvényen fordultunk már meg, így 
például volt alkalmunk képviselni Zsombót a Szent Gellért 
egyházmegyei ünnepen a szegedi Dómban is. Nagy 
megtiszteltetés számunkra, hogy szolgálhattunk az 
óföldeáki egyházmegyei zarándoklaton és az első szegedi 
egyházmegyei Adventfeszten is, ahol egész napos zenei 
szolgálattal dicsőíthettünk.  

 
Többször zenéltünk a szegedi Ifjúságpasztorációs Iroda 
szervezésében megrendezésre kerülő Face2Face 
szentségimádásokon, valamint 2019-ben az első vidéki 
Face2Face alkalmat is megszervezhettük, természetesen 
Zsombón. Éveken át énekeltük Sillye Jenő és Kovács Gábor 
Keresztútját nagyböjti időben a Dél-Alföld számos 
településén. Így járhattunk már többek között Gyulán, 
Kunágotán, Kiskundorozsmán, Szeged-Szentmihályon, 
Szeged-Felsővároson, a szegedi Szent-József templomban, 
Bordányban, Üllésen és természetesen Zsombón. Célunk és 

vágyunk, hogy zenés-énekes szolgálatunk által a szívek 
megnyíljanak és közelebb kerüljenek a Mennyei Atyához, 
érezzék Jézus áldott jelenlétét, szeretetét nem csak a 
szentmiséken, szentségimádáskor, hanem 
mindennapjaikban is. Ehhez kérjük a Jóisten áldását. 
     (Kispéter Éva) 

 
RÖVID HÍREK 

• A Homokháti Szent István búcsú augusztus 19-én lesz 

Mórahalmon. A rendezvény Kovács Nóri és a Motiva 

Zenekar koncertjével kezdődik este fél 7-kor a 

templomkertben, a szentmise pedig fél 8-kor ugyanott.  

• Két hét múlva, szombaton a máriapócsi zarándoklatra 

5.40 perckor indulunk. Kérjük a résztvevők 

pontosságát!  
 

 

VASÁRNAP 

aug. 9. 

 

11.00 

18.00 

      ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP 

+Sövényházi Józsefné lelki 

üdvéért 

Engesztelő imaóra 

KEDD 

aug. 11. 

 

  8.00 

      Assziszi Szent Klára – E.  

Szentmise: +Sziveri Imre, neje 

Bálint Ilona és +szülők 

CSÜTÖRTÖK 

aug. 13. 

 

18.00 

      Boldog XI. Ince pápa - E. 

Igeliturgia 

PÉNTEK 

aug. 14. 

 

10.00 

      Szent Maximilián Kolbe - 

E. 

Halva fekvő Szilágyi Attila 

SZOMBAT 

aug. 15. 

 

19.00 

SZŰZ MÁRIA 

MENNYBEVÉTELE 

(NAGYBOLDOGASSZONY) –

FÜ.  

A templomunkban zenei vagy 

más szolgálatot teljesítőkért 

VASÁRNAP 

aug. 16. 

 

11.00 

 

 

 

 

18.00 

      ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP 

+Mindazokért, akik 

adományaikkal segítik a 

plébánia életét, és akik 

munkájukkal szebbé teszik a 

templomot és környékét 

Engesztelő imaóra 
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