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JÖJJ, SZENTLÉLEK 

Itt a szeptember, újraindul az iskola. Van olyan diák, aki 

örül, hogy végre találkozhat rég nem látott barátaival, osz-

tálytársaival. De találkoztam olyannal is, aki nagyon jól 

érezte magát a késői kelések és hosszú játékok, sok 

szabadidő közepette, és bizony nehezen akaródzott elsején 

az iskolapadba beülni. Mindenesetre hála a nyári szünet 

adta lehetőségekért, családi kirándulásokért, élményekért, 

táborokért! 

 
Nyári zarándoklat Lápastóra 

Jó kezdet, fél siker! – tartja a közmondás. Számunkra az a 

jó kezdet, hogy Isten Szentlelkét hívjuk segítségül a tanév 

elején a szentmisében: az isteni bölcsesség, tudomány és 

erő Lelke legyen segítője diáknak, tanárnak, szülőnek 

egyaránt. Hiszen „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” – írja 

Pál apostol /Róm 8,31/. (Ezt a szentmisét Veni Sancte-nak 

is hívjuk, az egyik Szentlélek hívó ének latin kezdő sora 

alapján: Veni Sancte Spiritus = Jöjj, Szent Lélek”.) Sajá-

tossága ennek a mai szentmisének, hogy megszenteljük az 

iskolatáskákat, mint a diákok egyik „munkaeszközét” Isten 

áldása és a mi Őrá figyelő nyitott szívünk jeleként. A 

Szentlélek, a szeretet és egység lelke által így ebben a 

szentelésben az Ő irántunk való szeretete és a mi Őiránta 

való szeretetünk találkozik.  

Búcsúünnepünk is ez a mai nap. A „búcsú” itt azt az 

ünnepet jelenti, amikor a katolikusok megemlékeznek arról 

a szentről, akinek tiszteletére a templomot fölszentelték. 

Mivel itt élő dorozsmai elődeink Szűz Mária tiszteletére 

akarták templomunkat szentelni, még pontosabban az ő 

születése ünnepét (szeptember 8-át) választották, ezért 

ehhez a dátumhoz legközelebbi vasárnapon ünnepeljük a 

templom búcsúját. Ekkor ad hálát plébánia-közösségünk a 

kapott jó dolgokért, és kéri Isten segítségét és áldását a 

családokra, a betegekre, és a falu egész közösségére.  

         – (István atya) 
 

 
RÖVID HÍREK 

• A Plébániai Tanácsosok Testületének (PTT) 

újraválasztása szeptember 13-án lesz a templomban. 

A 11.00 órás szentmise után minden 18. életévét 

betöltött zsombói katolikus kap egy szavazólapot, 

amin a jelöltek közül 9-et választhat a név előtti szám 

bekarikázásával vagy a számra tett „x” jellel. A bejárat 

melletti urnába tett szavazatok mindjárt megszámo-

lásra kerülnek, utána hétfőn az eredményt plébános 

atya fölterjeszti a Püspökségre jóváhagyásra, majd a 

kinevezés megérkezése után alkalmas időben a tagok 

ünnepélyes ígéretet tesznek.  

• Szept. 26. Szent Gellért Ifjúsági Nap (Szeged, 

Dóm tér). Erre a 6. osztálytól várják az érdeklődőket.  

• Okt. 10. Eucharisztikus Lelkinap Orosházán 10 

órától a helyi katolikus templomban.  

• Okt. 10. Ministránsok Találkozója lesz a Dóm 

téren, Szegeden 9 órától.  

• Okt. 11. Jubiláló házaspárok megáldása a 

templomban du. 3 órakor.  
 

 

 
VASÁRNAP 

szept. 6. 
 

 
 
11.00 

      BÚCSÚ ÜNNEPÜNK –  
KÖRMENETTEL 
A zsombói hívekért és plébáni-
ánk jótevőiért, a katolikus óvo-
da és iskola diákjaiért, dolgozó-
iért és pedagógusaiért, valamint 
a szülőkért (táskaszentelés) 

KEDD 
szept. 8. 

 
 
  8.00 

      Szűz Mária születése  
(Kis-boldogasszony) – Ü. 
A zsombói hívekért, családokért 
és betegekért 

CSÜTÖRTÖK 
szept. 10. 

 
18.00 

       
Igeliturgia 

 
VASÁRNAP 

szept. 13. 

 
11.00 
 
 
18.00 

      ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP 
+Jenei Vince és felesége Anna, 
Monostori János, valamint élő 
és +csal. tagok 
Engesztelő imaóra 

 


