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építget, és nagyon boldogan mesélik, hogy befogadta őket
a közösség.

Néhány éve ismerte meg közösségünk Pintér Anti bácsit és
feleségét Veronka nénit. Júliusban, az ötvenedik házassági
évfordulójuk előtt nem sokkal Isten színe előtt is
házasságot kötöttek templomunkban. Ennek az örömteli
eseménynek kapcsán beszélgettünk velük, kértük,
meséljenek az életükről.

Életük egyik legszebb napját élték át július negyedikén,
amikor Veronka néni a fiuk karján, Anti bácsi pedig a lányuk
kíséretében vonult az oltár elé, hogy az ötven éve tartó
szeretetteljes kapcsolatukat egyházi házassággal pecsételjék meg és folytassák tovább.

1964-ben
ismerkedtek
meg
egy
születésnapi
összejövetelen, Veronka néni ekkor 17, Anti bácsi 19 éves
volt. Anti bácsi rögtön tudta: „az a kis barna lány” lesz az ő
felesége. A megismerkedést gimnáziumi évek, egyetem
követte, Anti bácsi bevonult katonának 27 hónapra.
Legtöbbször levélben tudták tartani a kapcsolatot, amíg
várták, hogy eljöjjön a nagy nap, az eljegyzésük napja. Anti
bácsit ezután súlyos motorbaleset érte, de hála Istennek
felépült és 1970. augusztus
elsején házasságot kötöttek.
Közös életüket Üllésen kezdték,
Veronka néni német-orosz
szakos tanárként, Anti bácsi
pedig kereskedőként dolgozott.
1971-ben megszületett a fiuk,
Norbert, 1973-ban a lányuk,
Barbara.
Szorgalmasan dolgoztak mindketten, több felé vitte őket az
élet: Kiskunhalasra, Kiskundorozsmára, az életüket
pedig Forráskúton élték.
Több egészségügyi problémán és egyéb megpróbáltatáson mentek keresztül, de elmondásuk
szerint a Szűzanya mindig
a kötényében tartotta
őket. 6 évvel ezelőtt
kerültek Zsombóra. Gyermekeik
felnőttek,
öt
unoka boldog nagyszülei.
Elmondásuk szerint körülbelül 3 évvel ezelőtt, egy
novemberi napon vettek részt először szentmisén. Úgy
érzik hazataláltak. Anti bácsi otthonukban házi szentélyt

Jó egészséget és hosszan tartó, boldog életet kívánunk
nekik!
(Móráné Öszterling Mária)
RÖVID HÍREK
•

•

A Homokháti Szent István búcsú augusztus 19-én lesz
Mórahalmon. A másfél hét múlva tartandó
rendezvény Kovács Nóri, a „Népművészet Ifjú
Mestere” díjjal kitüntetett énekesnő, és a Motiva
Zenekar koncertjével kezdődik este fél 7-kor a
templomkertben, a szentmise pedig fél 8-kor ugyanott.
Az új kenyér megáldását és a szentmisét fáklyás
körmenet és vacsora követi.
A hétvégi máriapócsi zarándoklat indulási időpontja
változott: 6 órakor indul Zsombóról az autóbusz.

VASÁRNAP
aug. 16.
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KEDD
aug. 18.
CSÜTÖRTÖK
aug. 20.
VASÁRNAP
aug. 23.
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11.00
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ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP
Akik adományaikkal segítik
a plébániát, és akik
munkájukkal szebbé teszik
a templomot és környékét
Engesztelő imaóra
Papi hivatásokért
SZT. ISTVÁN KIRÁLY – Ü.
Magyar hazánkért és
községünkért
ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
A zsombói hívekért
Engesztelő imaóra
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