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ISTVÁN ATYA ÜZENETE

valóban meg tudott születni mindannyiunkban és ahogyan a
Szenteste, úgy életünk minden további napja is igazán boldogsággal, békességgel teli lesz! Magam és a zsombói Kisboldogaszszony Plébánia világi tanácsadó testületének minden tagja nevében kívánok Mindannyiuknak szeretetben és egészégben eltöltött Áldott Karácsonyt és nagyon Boldog Új Évet!
(dr. Kispéter Gábor, elnök)

Elsősorban, ami bennem van, egy nagy köszönet és hála, hogy Isten adott nekem egy új lehetőséget arra, hogy még inkább Istennek 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, amikor erre szükségem volt és szükségem van, és szeretném jól kihasználni ezt az új lehetőséget. Ez az egyik gondolat, a másik pedig az, hogy rendkívül hálás vagyok testvérek a ti imáitokért, szeRÖVID HÍREK
retetetekért, amit kaptam, megtapasztaltam, éreztem, ami támogatott és támogat, segít most is, és szentmiséimben meg apró kel• A nyilvános feloldozás alkalmai a következő szentlemetlenségeim elfogadásában és fölajánlásában viszonzom is ezt
miséken: december 31-én és január 1-én.
Miután rendkívüli helyzetre van ez a lehetőség, nem
az áldozatot és imádságot. Nagy szeretettel kívánok áldott Karácélszerű minden vasárnap. Csak időlegesen helyetcsonyt mindenkinek!
tesíti a szentgyónást.
• Nagyon szépen köszönjük Kovács-Hegedűs Miklós bácsinak, a ministránsoknak, Gábor-Kneip Ritának és a SchoKedves Testvérek!
lának, hogy szolgálatukkal méltóképpen ünnepélyessé
Az idei év rendhagyó volt mindannyiunk számára. Egy olyan jártették Karácsony vigíliáját, az éjféli mise helyett bemuvány söpört végig a világon, amelyre senki sem gondolhatott előtatott igeliturgiát!
zetesen. El sem tudtuk képzelni, hogy a mai, „fejlettnek” neve• Köszönjük annak a közel 20 főnek, akik a karácsonyfazett világunkban ilyen megtörténhet az emberiséggel. És mégis.
állításban, takarításban, díszítésben aktívan közreműEgy apró, szabadszemmel láthatatlan vírus megváltoztatta az
ködtek. Külön köszönet Zámbó Gáborné Julika néninek
életünket, szokásainkat, kapcsolatainkat, sőt sokaknak az egésza két gyönyörű karácsonyfa felajánlásáért, valamint Vaségét is, egy szóval mindent. Szinte nincs olyan közösség, ahol ne
sas Róbertnek és családjának a gyönyörű templomi dílenne érintett személy, akit egészségileg, vagy gazdaságilag ne
szítésért.
viselt volna meg a járvány miatt kialakult új élethelyzet. Mi, keresztények azonban egy kicsit más szemmel is nézzük ezt a történetet. A családi, baráti, közösségi kapcsolataink, a kényszerűVASÁRNAP
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egyéb kifogásokat nem kereső időnk arra is, hogy kitartóan imádHÉTFŐ
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17:00 Engesztelő imaóra
Kiadja a Kisboldogasszony Plébánia, 6792 Zsombó, Andrássy út 114. – Email: zsomboiplebania@gmail.com –Tel: 20/4414-833 – Irodai szolgálat a
sekrestyében: Péntek 9.00-11.00 – Plébániánk számlaszáma: 10702040-68080332-51100005 – „ÉLŐ KÖVEK” Alapítvány a Zsombói Kisboldogasszony
Plébániáért (Alapítványunk számlaszáma: 57100209-12015434, alapítványi adószám: 19561204-1-06)
Szerkesztők: Kispéter Gábor, Kopasz István plébános, Móráné Öszterling Mária

