A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2021. január 24.
„A ZENE MINDENKIÉ”
-emlékszem, ez a Kodály-idézet állt Tamás, scholavezetőnk,
egyik pólóján. Neki, Ritának és a scholának hála a zene és az
ének gyermekkorom óta szerves részét képezik az életemnek. Kisiskolás koromtól fogva lehettem tagja a népes angyalkórusnak, zenghettem az „Úrnak új éneket” a zsombói
templomban. Megannyi sok szép s kedves emléket köszönhetek e scholás időnek.
A nyári táborokat izgatottan vártam, hisz ekkor Szatymaz s
később Bordány énekkarosaival, együtt osztozhattunk egy
hétnyi vidámságban. A
reggeli tornákkal; a métázásokkal; az olykor
maratoninak tűnő énekpróbákkal; játékokkal;
túrákkal és ezek elengedhetetlen kellékeivel,
a különböző rigmusokkal, melyek hol a Mecsek, hol a Mátra erdőit zengték be; a tábor utolsó estéjét
fémjelző tábortűzzel... Vártam és rendre megérte várni
ezekre az élményekre.
Ha eljött a tél, a hideg (jó esetben a hó is) és közeledett a
karácsony, akkor nem volt kérdés: itt a kántálás ideje. Éveken keresztül jártunk házról házra Zsombón, köszöntöttük
„a ház urát és vele együtt a ház minden lakóját” s zengtünk
énekeket advent végén. Emlékszem, ezen alkalmakkor sok
szeretetet, csillogó tekintetet és mindenféle földi jót kaptunk.
Volt továbbá, hogy meghívtak minket Szentmihályra, de
messzebbre például Boldogkőváraljára is énekelni, szintén
volt szerencsénk a szegedi Dómot is bezengeni, továbbá búcsúk alkalmával „szomszédoltunk” Bordányban, Szatymazon egyaránt. Új barátságok köttettek, illetve a már meglévők erősödtek. Bár az élet azután szétszórt kissé bennünket,
ezek az emlékek, bármerre legyünk is, örök kapocsként öszszetartanak minket. Én legalábbis így érzem.
Középiskolás éveim alatt még énekelhettem a jelenlegi
énekkarosokkal, amire örömmel gondolok vissza. Azonban immáron 3 éve, 2018
őszétől
Franciaországban
végzem egyetemi tanulmányaim Limoges városában.
Ott az egyetemi énekkarban
a zene továbbra is velem van.
Viszont mindig, valahányszor hazatérek, szívmelengető érzés hallgatni az orgonajátékot, valamint az énekkarosok

énekét, melyet ünnepről ünnepre szebbnek találok és gyönyörködöm az új és régebbi tagokban egyaránt. A tudat,
hogy én is részese lehettem ennek a közösségnek, nagy hálával tölt el.
Köszönöm és kívánom, hogy sokáig lelhessük örömünk énekükben! Legyen mindannyiunké ez az öröm.
(Farkas Éva)
RÖVID HÍREK
• Januártól minden hónap utolsó hírlevelében szeretnénk számot adni a közösségben történt anyakönyvi
hírekről. Kérjük, hogy aki ehhez nem szeretne hozzájárulni, legyen szíves az adott eseménykor jelezni!
• A Magyarországon immár 14. alkalommal megrendezésre kerülő Házasság hete országos rendezvénysorozat 2021. február 7. és 14. között zajlik – a vírushelyzetre való tekintettel rendhagyó körülmények
között. Szegeden, a hét során szinte minden napra
van programajánlat, amelyről a későbbiekben még
hírt adunk.
VASÁRNAP
01.24.
10:20
11:00

17:00
HÉTFŐ
01.25.

Engesztelő imaóra

Szent Pál apostol megtérése – Ü

KEDD
01.26.

Szent Timóteus és Szent Titusz, püspökök – E
8:00

Igeliturgia
Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító – E

17:00

Szentmise
ÉVKÖZI IV. VASÁRNAP
Rózsafüzért imádkozunk
zsombói iskola és óvoda
minden gyermekének és dolgozójának testi és lelki
egészségéért

CSÜTÖRTÖK
01.28.

VASÁRNAP
01.31.

ÉVKÖZI III. VASÁRNAP – ISTEN IGÉJÉNEK VASÁRNAPJA
Rózsafüzért imádkozunk
Patik Ferenc halála 1. évf.
valamint élő és +csal.tagok
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11:00

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

