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JUBILÁNS HÁZASOK MEGÁLDÁSA
Az én történetem ezzel kapcsolatban 2004-ben kezdődött, amikor
anyukám szekrényének fiókjából előkerült egy akkor 21 éves meghívó, Gábor Imre atya aláírásával, amelyben egy hálaadó szentmisére hívta őket, 20. házassági évfordulójuk alkalmából. Ekkor jött
az ötlet, hogy milyen szép lenne a mi templomunkba is meghívni
a jubiláló házaspárokat. Minden bátorságomat összeszedve egy
vasárnapi szentmise után megkérdeztem az akkori plébánosunkat, Soós János atyát, hogy lehetne-e ilyen ünnepséget szervezni
nálunk. János atya tömören válaszolt: csináld! A következő vasárnap a kezembe nyomta azokat a hatalmas anyakönyveket és azokból írtam ki a Zsombón házasságot kötött párok nevét egy vonalas
füzetbe. A füzet lassan lapjaira hullik, ezért felváltotta egy Excel
táblázat, amit ritkán bővíteni kell, ill. az idő előrehaladtával sajnos
törölni kell onnan sorokat.
A meghívó szövege egyébként Imre atya szavait tükrözi még a mai
napig is, némi változtatással. Minden évben igyekszünk a párokhoz lehetőség szerint személyesen eljutni, állandó segítségemmel,
Tóth Tiborné Erikával, aki a nyomtatási feladatokban is részt vállal.
Az „évfolyamok” létszáma változó. Van olyan év, amikor csak 34,
de van, amikor 60 párt hívunk a szentmisére. Szeretettel várunk
mindenkit, akik adott évben ünneplik 5, 10, … 60, 65 éves házassági évfordulójukat. Természetesen azokat is, akik nem a zsombói
templomban tartották esküvőjüket.
Ebben az évben október 11-én, délután 15 órakor került sor a hálaadó szentmisére, amelyre 12 meghívott pár tudott eljönni (voltak, akik szerettek volna ott lenni, de egyéb elfoglaltságuk vagy a
jelenlegi helyzet miatt ezt nem tehették). Az ünnepeltek közül az
olvasmányt Vasas Robi, Szent Pál apostol szeretethimnuszát Vasasné Ági, a hívek könyörgését Pintér Anti bácsi és Veronka, ill. Török Jani és Törökné Anita olvasta fel. József atya a szentbeszédet
követően megáldotta a házaspárokat a hagyományoknak megfelelően, először az 5, majd a 10, 15, stb., végül a 60 éves jubileumot
ünneplő legidősebb
házaspárt is. A szokásos vörös rózsa
mellé, mindenki kapott egy emléklapot, egy keresztet
és Chapman: A szeretetről című könyvét. A szentmise végén István atya minden
ünnepeltet
meghívott egy vacsorára a Jóbarát vendéglőbe, ahol Király Janinak
és Marikának köszönhetően egy jó pálinkával koccinthattunk a
résztvevők egészségére.
Nagyon örültem annak, hogy az idén együtt ünnepelhettünk korábbi világi elnökünkkel, Pancza Pista bácsival, és feleségével, Ági
nénivel 50 éves évfordulójuk alkalmából. Örültem annak is, hogy
a zenei szolgálatot elvállalta a Jelenlét zenekar, annak ellenére,
hogy Kispéter Gabi és Évi is 25 éves jubileumot ünnepeltek. A leg-

fontosabb talán, hogy vannak házaspárok, akik várják, hogy eljöjjön ez a nap, és akiknek érték a házasság, főleg a szentségi házasság, minden nehézségével együtt. És hogy miért érdemes évrőlévre megszervezni ezt az eseményt? Hát azért, hogy az oltár mellől láthatom azoknak a pároknak az arcát meg apró gesztusait, akik
50, 55, 60 évet éltek meg együtt. Hetekkel később is eszembe jutnak ezek a pillanatok. Ezt a bejárati ajtó mellől - ahol egyébként
nagyon szeretek állni – nem tapasztalhatnám meg. Ezen a napon
büszke is voltam magamra, mert ez volt az első év, hogy nem sírtam el magam, csak most, amikor ezeket a sorokat írom.
Jövőre is várok minden ünneplő házaspárt, és ha a Jóisten is megengedi, akkor nem az oltár mellett, hanem a padban ülve, hálát
adva az együtt eltöltött évekért és a 30 éves házastársaknak járó
áldásra várva!
Bálintné Erika
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Idén is nagyon szépen sikerült a múlt vasárnap délutáni jubiláns házasok megáldása. Köszönjük a szervezőnek, Bálint
Csabáné Erikának és segítőinek szolgálatát!
A sírszentelés október 31-én, 2 hét múlva szombaton de.
10 órakor lesz a temetőben. Aki sírszentelést kér, lehetőleg
előre jelezze a sekrestyében.
Közös engesztelő szentmisét mutatunk be itt a templomban azokért a testvéreinkért, akik 2019. november hónapja
és 2020. október hónapja között hunytak el. A szentmisét
november 1-én du. 3 órakor kezdjük. Minden elhunytért
meggyújtunk egy mécsest.
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ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP – BÉRMÁLÁS –
A MISSZIÓK VASÁRNAPJA
+Nagy B. Ferenc, valamint élő és +csal. tagok (Mai perselygyűjtésünket a missziók javára továbbítjuk)
Engesztelő imaóra
Szentmise
Szent II. János Pál pápa – e.
A katolikus iskola szentmiséje
Igeliturgia
ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
+Vasas Józsefért halála 18. évfordulóján,
valamint felesége Gizelláért halála 21. évfordulóján
Engesztelő imaóra
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