A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2020. augusztus 30.
ZSOMBÓI ÉDESANYÁK SZENT MÓNIKA CSOPORTJA
A Szent Mónika Közösség megalakulásának rövid története
Madridban az Actio Catholica gyűlésén egy édesanya felvetette: „Mit tehetünk mi édesanyák, hogy gyermekeink ne
veszítsék el hitüket?”
Válaszul többen elhatározták, hogy naponta buzgón imádkoznak nem csak a saját, hanem minden édesanya gyermekének hitéért, és a hét egy napján a templomban is elmondják napi imájukat.
A kis közösséghez mind több édesanya csatlakozott és 1987ben megkapták a madridi bíboros érsek hivatalos jóváhagyását. Lelki vezetőjük Lorenzo atya lett. Szent Mónikát,
Szent Ágoston püspök édesanyját választották eszményképül. Az ima a világ más országaiba is eljutott és egyre terjed.
Hazánkba Róna Gábor jezsuita atya hozta el ennek a közösségnek a hírét, és a kalocsai édesanyák kérésére 1992. augusztus 27-én alakult meg az első csoport Gábor atya lelki
vezetésével.
Tavaly Zsombón is megalapítottuk a saját közösségünk Szent
Mónika csoportját. Havonta egyszer, a hónap utolsó szerdáján találkozunk 1,5 órára. Az alkalmakat közös imával kezdjük a gyermekeinkért, majd egy adott témáról beszélgetünk.
Egyetértünk abban, hogy mindannyiunknak nagy szüksége
van ezekre az együttlétekre, a közös ima csodálatos hatását
érezzük a mindennapjainkban.
A kezdeti alkalmak tervekkel is teltek, hogyan kellene, mit
tartalmazzanak az együttlétek, majd tavasszal fizikailag szünet következett, de az imádkozást folytattuk, mindenki az
otthonában, egészen az augusztus végi várva várt alkalomig.
Augusztus 26-án újra találkozhattunk. Hogyan tovább? Arra
az esetre is gondoltunk, ha esetleg megint távolságtartás következik (majd a templomkertben 2 méterre leszünk egymástól :-D ).
Terveink között szerepel a meglévő programokba aktívan
bekapcsolódni, a közös imádságon kívül. A későbbiekben
gondoltunk, hogy ha már lesz olyan létszám, korcsoportonkénti bontást, külön a kisgyermekes édesanyáknak és a
nagymamáknak, de egyelőre még mindig formálódunk.
Nagyon sok szeretettel várunk minden édesanyát, nagymamát a következő alkalomra, szeptember 30-án , szerdán, 19
órára a hittanterembe.
Mert „ahol ketten, hárman összegyűlnek a nevemben, ott
vagyok köztük” (Mt 18,20).

RÖVID HÍREK
• Két hete tartottuk a Plébániai Tanácsosok Testületének újraválasztását. Ennek eredményét figyelembe véve püspök atya a Testületbe rendes tagként kinevezte a következő testvéreket: Balogh
Imre, Bálint Csabáné, Bálint Mihályné, Bálint Mónika, Bálint Péter, Bálint Vilmos, Gábor Mihály, Gábor Tamás, Hajlik György, Dr. Kispéter Gábor, ifj. Kispéter Gábor és Vasas Róbert. Továbbá póttagként
kinevezte, Kura Andrásné, Offra Zoltán és Tóth Péter testvéreinket. Isten áldását kérjük szolgálatukra!
Az új Testület alakuló ülését és tisztségviselőinek
megválasztását kedden este 7 órakor tartjuk itt, a
templomban.
• A mai szentmisén közreműködött, és a szentmise
után is – „Vasárnapi gordonka-muzsika” címmel –
zenél Mészáros Zsuzsanna gordonkaművész. A művésznő a "Köszönjük, Magyarország!" program keretében gordonkázik most templomunkban.
• Okt. 11. Jubiláló házaspárok megáldása (15.00)

VASÁRNAP
szept. 27.
11.00
18.00
KEDD
szept. 29.

8.00

CSÜTÖRTÖK
okt. 1.

17.30
18.00

PÉNTEK
okt. 2.

8.00

SZOMBAT
okt. 3.

12.30

VASÁRNAP
okt. 4.

11.00
18.00

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP,
SZENTÍRÁS VASÁRNAP, ELVÁNDORLÓK ÉS MENEKÜLTEK VILÁGNAPJA
+Bálint Mihály, felesége Jolán, +dédunokájuk, valamint élő és +csal. tagok
Engesztelő imaóra
Szent Mihály, Szent Gábor és Szent
Rafael főangyalok – Ü.
A zsombói hívekért
A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz – E.
Szentségimádás
Igeliturgia
Szent Őrzőangyalok – E.
A Rózsafüzér Társulat élő és +tagjai
Esküvő: Bágyi István és Pálinkó Viktória
ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP,
+Sisák István, valamint élő és +csal. tagok
Engesztelő imaóra

Móráné Öszterling Mária
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