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ISTVÁN ATYA ÜZENETE 

Elsősorban, ami bennem van, egy nagy köszönet és hála, hogy Is-

ten adott nekem egy új lehetőséget arra, hogy még inkább Isten-

nek éljek, Istennek adjam az életemet kompromisszumok nélkül, 

megalkuvások nélkül. Úgy érzem, hogy Isten az életemnek egy 

olyan pontján adta ezt a próbatételt és egyben lehetőséget, ami-

kor erre szükségem volt és szükségem van, és szeretném jól ki-

használni ezt az új lehetőséget. Ez az egyik gondolat, a másik pe-

dig az, hogy rendkívül hálás vagyok testvérek a ti imáitokért, sze-

retetetekért, amit kaptam, megtapasztaltam, éreztem, ami támo-

gatott és támogat, segít most is, és szentmiséimben meg apró kel-

lemetlenségeim elfogadásában és fölajánlásában viszonzom is ezt 

az áldozatot és imádságot. Nagy szeretettel kívánok áldott Kará-

csonyt mindenkinek! 

 

 

Kedves Testvérek! 

Az idei év rendhagyó volt mindannyiunk számára. Egy olyan jár-

vány söpört végig a világon, amelyre senki sem gondolhatott elő-

zetesen. El sem tudtuk képzelni, hogy a mai, „fejlettnek” neve-

zett világunkban ilyen megtörténhet az emberiséggel. És mégis. 

Egy apró, szabadszemmel láthatatlan vírus megváltoztatta az 

életünket, szokásainkat, kapcsolatainkat, sőt sokaknak az egész-

ségét is, egy szóval mindent. Szinte nincs olyan közösség, ahol ne 

lenne érintett személy, akit egészségileg, vagy gazdaságilag ne 

viselt volna meg a járvány miatt kialakult új élethelyzet. Mi, ke-

resztények azonban egy kicsit más szemmel is nézzük ezt a tör-

ténetet. A családi, baráti, közösségi kapcsolataink, a kényszerű-

ségből ritkábbá váló találkozásaink, s azok mélyebb megélése 

ugyanis mind-mind felértékelődtek. Örülünk, ha több időt tölt-

hetünk családtagjainkkal, ha egészségben és szeretetben együtt 

lehetünk Velük. Több idő jut arra, hogy figyeljünk egymásra, kö-

zösségünk tagjaira, valamint a rászorulókra. Jut végre elegendő, 

egyéb kifogásokat nem kereső időnk arra is, hogy kitartóan imád-

kozhassunk a betegekért, a haldoklókért, az orvosokért, az ápo-

lókért, s mindenkiért, akinek nagyon nagy szüksége van jelen 

helyzetben imáinkra. Továbbra is hisszük, hogy a kitartó imának 

gyógyító ereje van. 

Milyen nagy örömmel fogadtuk azt is, hogy szenteste végre nem 

volt kijárási korlátozás, s így egy picivel nyugodtabban ünnepel-

hettünk szeretteink körében, természetesen továbbra is felelő-

sen betartva minden egyéb járványügyi szabályozást, előírást. Bí-

zom benne, hogy az Adventi idő alatt még mélyebben meg tud-

ták élni a készület valódi szépségét, békességét és talán pont a 

rendkívüli helyzetből adódóan tudtak még inkább az Ünnep Lé-

nyegére figyelni a megszokott, Karácsony előtti rohanós hétköz-

napok helyett. Bízom abban is, hogy Karácsony éjszakáján Jézus 

valóban meg tudott születni mindannyiunkban és ahogyan a 

Szenteste, úgy életünk minden további napja is igazán boldog-

sággal, békességgel teli lesz! Magam és a zsombói Kisboldogasz-

szony Plébánia világi tanácsadó testületének minden tagja nevé-

ben kívánok Mindannyiuknak szeretetben és egészégben eltöl-

tött Áldott Karácsonyt és nagyon Boldog Új Évet! 

(dr. Kispéter Gábor, elnök) 

 

RÖVID HÍREK 

• A nyilvános feloldozás alkalmai a következő szent-
miséken: december 31-én és január 1-én. 
Miután rendkívüli helyzetre van ez a lehetőség, nem 
célszerű minden vasárnap. Csak időlegesen helyet-
tesíti a szentgyónást. 

• Nagyon szépen köszönjük Kovács-Hegedűs Miklós bácsi-

nak, a ministránsoknak, Gábor-Kneip Ritának és a Scho-

lának, hogy szolgálatukkal méltóképpen ünnepélyessé 

tették Karácsony vigíliáját, az éjféli mise helyett bemu-

tatott igeliturgiát! 

• Köszönjük annak a közel 20 főnek, akik a karácsonyfa-

állításban, takarításban, díszítésben aktívan közremű-

ködtek. Külön köszönet Zámbó Gáborné Julika néninek 

a két gyönyörű karácsonyfa felajánlásáért, valamint Va-

sas Róbertnek és családjának a gyönyörű templomi dí-

szítésért. 

 

 

VASÁRNAP 
12.27. 

 
 
11:00 
 
 
17:00 

SZENT CSALÁD VASÁR-
NAPJA 
Huszta Mihály és felesége 
Mária élő és +csal.tagok; 
 
Engesztelő imaóra 

HÉTFŐ 
12.28. 

Aprószentek, vértanúk – Ü 

KEDD 
12.29. 

8:00 Igeliturgia 

CSÜTÖRTÖK 
12.31. 

11:00 Év végi hálaadás 

 

PÉNTEK 
01.01. 

 

 

11:00 

Szűz Mária, Isten anyja 

(Újév) – FÜ  

zsombói hívekért 

VASÁRNAP 
01.03. 

 
 
11:00 
 
17:00 

KARÁCSONY UTÁNI II. VA-
SÁRNAP 
István atya felgyógyulásáért 
 
Engesztelő imaóra 


