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MÁRIAPÓCSI ZARÁNDOKLAT 

A plébánia szervezésében zarándokúton vettünk részt au-

gusztus 22-23-án. A résztvevők  Zsombó, Forráskút, Üllés, 

Bordány és Szatymaz lakosaiból voltunk. Kora reggel indul-

tunk Nyíregyházára, ahol a szállásunk volt, ami nagyon szép 

és kényelmes volt.  Első programunk az állatpark meg-

tekintése volt, 

ami 35 hek-

táron terül el, 

amit egy nap 

nem lehet be-

járni. Sokan 

felültek az el-

ektromos kis-

buszra, ami 

körbevisz a lát-

nivalókhoz. Este szentmisén vettünk részt a nyíregyházi 

társszékesegyházban. Mise után Felföldi László atya be-

mutatta a templomot, majd sétáltunk a város-központban. 

Másnap Nyírbátorba indultunk, megnéztük a református 

templomot, mellette az 1640-ben fából épült ha-

rangtornyot, ami ma is látogatható állapotban van. Többen 

fel is mentünk a to-

ronyba. A templo-

mot még Báthory 

István építtette. 

Szépen fel van 

újítva, gyönyörű a 

templom. Innen a 

katolikus temp-

lomba mentünk. A minorita templom egyhajós, hosszú 

szentélyű és a szentélyhez észak felől csatlakozó toronnyal 

ellátott teremtemplom. Az egyszerű templombelsőben 

remekül érvényesülnek a rendkívül változatos, gazdag dí-

szítéssel ellátott oltárok, valamint a szószék. Ezután indul-

tunk Máriapócsra, ahol részt vettünk a Kegytemplomi Szent 

Liturgián. Ebéd után vezetett látogatáson ismertük meg a 

templom történetét, megnéztük a mellette lévő fatemplo-

mot. Gyönyörű ikonokat láttunk. Rengeteg élményben volt 

részünk ebben a két napban, nagyon  jól éreztük magunkat. 

A szervezés, az ellátás kitűnő volt.  

Köszönjük a zarándokút szervezőinek, hogy lehetővé tették 

sokunk számára, hogy ezeket a kivételes élményeket 

megtapasztaljuk és láthassuk a könnyező madonnát. 

      (Polyák Pálné) 
 

 

RÖVID HÍREK 

• Jövő vasárnap, szept. 6-án lesz templomunk Kisbol-
dogasszony búcsúja. Ez egyben a tanévkezdő, Szentlé-
lek hívó, Veni Sancte szentmise is, melynek keretében 
megáldjuk a diákok iskolatáskáit. Megtartjuk a hagyo-
mányos körmenetet is. Közreműködik az újszegedi 
templom énekkara. Jövő vasárnap az esti engesztelő 
imaóra elmarad. 

• A Plébániai Tanácsosok Testületének újraválasztása 
szept. 13-án, vasárnap lesz a szentmise végén.  
 

Néhány későbbi fontos esemény:  
• Szept. 26. Szent Gellért Ifjúsági Nap (Szeged, Dóm 

tér) 

• Okt. 10. Eucharisztikus Lelkinap Orosházán, vele egy-

időben Ministránsok Találkozója (Szeged, Dóm tér) 

• Okt. 11. Jubiláló házaspárok megáldása (15.00) 

 

 
 

VASÁRNAP 

aug. 30. 

 

11.00 

 

18.00 

ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP 

Kiss-Rigó László püspök atyánkért kine-

vezése 14. évfordulóján 

Engesztelő imaóra 

HÉTFŐ 

aug. 31. 

 

14.00 

 

+Halva fekvő Takács József Géza 

KEDD 

szept. 1. 

 

8.00 

 

A Szent Mónika Kör tagjaiért és az 

édesanyákért 

CSÜTÖRTÖK 

szept. 3. 

 

 

17.30 

18.00 

Nagy Szent Gergely pápa és egyházta-

nító – E. 

Szentségimádás 

Igeliturgia 

PÉNTEK 

szept. 4. 

 

8.00 

 

A Rózsafűzér Társulat élő és +tagjai 

VASÁRNAP 

szept. 6. 

 

11.00 

BÚCSÚ ÜNNEPÜNK - KÖRMENETTEL 

A zsombói hívekért és plébániánk jóte-

vőiért, a katolikus óvoda és iskola diák-

jaiért, dolgozóiért és pedagógusaiért, 

valamint a szülőkért (táskaszentelés) 


