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BÉRMÁLKOZÁS 2020
A bérmálkozás célja a bérmálkozó helyes célra vezetése. A bérmálkozás szentség, felvételére elő kell készülni. A keresztséget szüleink szándékából kaptuk, most, serdülőként vagy éppen felnőtt fejjel magunk döntöttünk e szentség felvételéről. Ezzel a döntéssel
azt is meghatároztuk, miképpen kívánjuk megélni hitünket a mindennapokban.
A bérmálkozásra való felkészülés során felismertük, hogy kereszténymódon élni nem is olyan könnyű. Ez az életmód rengeteg önfegyelmet kíván. Lemondásra, alázatra, gyakran önmegtartóztatásra vezet, szembe állítja az önös érdeket mások javának keresésével. Ez, a mi önző, törtető világunkban nehéz feladat.
Mi okból dönt egy keresztény fiatal a bérmálkozás mellett? Több
oka is lehet.
Az evangélium jobb megismerésének, az öntudatos kereszténység
megélésének vágya, a Jézusról való tanúságtétel szándéka, a vágy,
hogy mások számára áldás legyen életünk, ez mind a bérmálás
szentségének felvétele felé vitt minket. Persze, egy dolog a szándék, másfelől az odavezető út nem volt egyszerű. Számomra sem
volt az. De a felkészülés idején tapasztalt megpróbáltatásokon sikerült túljutni, mert világos céllal vágtam bele: közelebb kerülni
Istenhez, ezáltal jobb emberré, teljesebb személyiséggé válni.
És lám, megérte. Mikor elérkezett a bérmálás napja, olyan végtelen nyugalom és szeretet áradt szét bennem, amit eddig nem ismertem. És hát büszkeség is, hogy végig mentem az úton, nem adtam fel, nem riadtam vissza attól, hogy közelebb lépjek Istenhez.
(Bátki-Fazekas Lenke)
2020. október 18-án vasárnap különleges kegyelemben volt részünk: hárman, felnőttként részesültünk a bérmálás szentségében
két középiskolás bérmálkozónk mellett.
Az idáig vezető út is különleges volt számunkra. Már tavaly szeptemberben elkezdődtek a felkészítő foglalkozások. A felkészülés
során István atya iránymutatása segítségével hétről hétre gyarapítottuk ismereteinket, és mind jobban éltük át az Istenhez tartozást. Házi feladataink segítettek abban is, hogy megerősödött hitünkről bizonyosságot tehessünk embertársaink előtt is. Hatalmas
kegyelemnek érezzük, hogy István Atya szolgáltatta ki számunkra
a bérmálás szentségét. Most pedig a Szentlélek kegyelme által készen állunk arra, hogy segíteni tudjuk testvéreinket is a hitben és
a vallásos életben.
(Kerekes Judit)

KEDVES ZSOMBÓI HÍVEK!
Bizonyára már tudomásukra jutott a kedves híveknek, hogy Kopasz István plébános atya, betegsége miatt, nem tudja ellátni feladatát. Az így ideiglenesen megürült zsombói plébániát püspök úr

november 9-i hatállyal rám bízta. Reményeink szerint az eredeti
állapot mihamarabb vissza áll, s ezért imádkozunk, hogy István
atya újra el tudja látni a két települést. Amíg ez el nem következik,
addig is szeretettel és készséggel állok a kedves hívek szolgálatára.
Mindenféle lelkipásztori ügyben bizalommal hívjanak a 20/82-32502-es telefonszámon. Egyelőre csak annyi változás van a szertartásokban, hogy kedden reggel 8 órakor igeliturgia lesz, csütörtökön délután 5 órakor pedig szentmisét tartok. A vasárnapi szentmisék ugyanúgy 11 órakor kezdődnek, köszönhetően Reusz József
atyának, akivel majd felváltva tartjuk a zsombói, illetve az ugyanakkor kezdődő zákányszéki szentmiséket.
Tisztelettel: Dr. Janes Zoltán plébános

RÖVID HÍREK
•

István atya állapotában halvány javulás mutatkozik. Kérünk Mindenkit, hogy folytassuk az imádkozást, mert továbbra is nagy szükség van rá.
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