A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2021. február 7.
SZERETETRE HANGOLVA
Közel két évtizede indult el Angliából az a kezdeményezés,
amely minden évben februárban egy hétig a házasság és a család fontosságára hívja fel a figyelmet. Hazánkban az idén tizennegyedik alkalommal rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával a házasság heti programsorozatokat.
Szegeden hálaadó szentmisével és egy gyerekrajzokból összeállított kiállítás megrendezésével kezdődött a házasság ünneplése, több mint tíz évvel ezelőtt. Azóta évről évre változatos,
több generációt is megszólító, meglepetésekkel teli kínálattal
jelentkeznek a szervezők.
A zsombói iskolásokkal már a kezdetek kezdetén csatlakoztunk
a szegedi rendezvényekhez. Gyönyörű rajzokkal, versekkel, dalokkal ajándékoztuk meg a Dómban összegyűlt ünneplőket. Talán van, aki még emlékszik az esküvő-, a fotó- vagy a játékkiállításra, melyeket szintén a házasság hetéhez kapcsolódva rendeztünk itt az iskolában, illetve a közösségi házban sokak önzetlen,
lelkes segítségével. A házas hétvége lelkiség házaspárjai házasságuk „évszakairól”, annak örömteli és nehéz fordulóiról tettek
tanúságot. Hálásak vagyunk, hogy hallhattuk Simon András és
Sillye Jenő bizonyságtételét is. Didák testvér, ferences szerzetes
előadásának üzenete ma is aktuális: a fiúk lássanak férfimintát,
fontosnak érezhessék magukat a családban. A Domino Alapítvány jóvoltából pedig néhány évvel ezelőtt egy bábelőadás a
mese nyelvén mutatta meg a kisiskolásoknak, hogy házasságban élni jó.
István atyának tett ígértünkhöz híven most templomunkban is
megpróbálkozunk azzal, hogy felmutassuk a házasság szentségének értékét. A mindannyiunk által jól ismert Csaba testvér,
Böjte Csaba tanítása és ismert költők versei segítségével veszszük sorra a „házasság mérföldköveit”. A házasság hete záróvasárnapján, február 14-én a szentmise keretében több házaspárral együtt imádságos lélekkel elmélkedjük át az ismerkedéstől
az elköteleződés szépségei, a gyermekek nevelésének felelősségteljes időszakán át, az időskor, a továbbajándékozás idejéig
a házaspárok útját. Reményeink szerint ezzel is példát és reményt adhatunk a ránk bízottaknak, hogy lehet és érdemes egy
egész életre elköteleződni, igazi szövetségben élni férfiként és
nőként.
Várunk mindenkit szeretettel a SZÓ-KÉP-ZENE házasság heti
áhítatra a zsombói Kisboldogasszony Templomba jövő vasárnap délelőtt 11 órára!
(Gábor Mihály és Julika)
A házasság hete részletes szegedi programja itt érhető el:
https://www.facebook.com/HazassagHeteSzeged

KÖSZÖNNI TÉGED
Az évek ablakán nézek kifelé a
tájra,
látok pillangót az égen, korhadt évgyűrűket a fában.
S arra gondolok mi mindent
hagytunk hátra.
Emlékszem az egyre acélosabb
évekre,
a bántásokra, sérelmekre, a
lázra és a télre.
Hogy mennyit egymásnak ugrottunk,
s hogy nem hagytuk el a másik
kezét mégsem.
Előttem vannak ünnepeid, örömöd, a nyár.
Az elveszítettek, a beton-terhek horzsolta bokák.
Hogy mennyit álltunk a veszedelem oltárán,
s hogy végül mindenki ugrott,
csak mi maradtunk meg a hegy
fokán.

Mindenki elfogy lassan, félve,
biztosan.
Csak nézek az évek ablakán kifelé,
és összehúzódik a minden bennem.
A láng szítása a parázsért,
egy év áldozata egyetlen percért.
(Nagy sóhaj egy kis szájon át,
képes fényt ütni a lélek szürkerab falán.)
...látok pillangót az égen,
a korhadt évgyűrűket a fában.
S hogy nem tudok mást, csak
köszönni téged,
hogy voltál, vagy, leszel nekem
egyetlen állandó, e tudhatatlan
világban.
(Sohonyai Attila)

RÖVID HÍREK
• Február 14-én a szentmise keretében Házasság heti zenés
áhítatot tartunk. Szeretettel várjuk házaspárok jelentkezését egy-egy rövid szöveg felolvasására.
• Február 14-től tartjuk a házszenteléseket. Jelentkezni lehet
a sekrestyében, Franciska néninél.
• Templomunkban február 3-11-ig minden nap délután 17:00tól Lourdes-i kilencedet imádkozunk.
VASÁRNAP
02.07.

KEDD
02.09.
VASÁRNAP
02.14.

10:20
11:00

ÉVKÖZI V. VASÁRNAP
Rózsafüzért imádkozunk
Molnár Sándorné Piroska néni,
templomunk egykori harangozójának 100. születésnapja alkalmából vmint. élő és elhunyt
családtagjaiért;

17:00
8:00
17:00

Lourdes-i kilenced
Igeliturgia
Lourdes-i kilenced

10:20
11:00

ÉVKÖZI VI. VASÁRNAP
Rózsafüzért imádkozunk
Lourdes-i kilencedet végzőkért,
házaspárokért;

17:00
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