A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2021. február 14.
A, A, A, A FARSANGI NAPOKBAN…
A néphagyomány és a vallás évszázadok óta kiegészíti egymást. Hazánkban a keresztény kultúrához illeszkedik a farsangi időszak is.
Mozgó ünnep, hiszen a húsvétot megelőző böjt kezdetéig
tart. Mindig január 6-án, vízkeresztkor veszi kezdetét és
tart hamvazószerdáig.
Iskolánk is minden évben megrendezi, a gyerekek nagy örömére. A közösségi ház színpadán felvonulnak az
osztályok, valamilyen közös produkcióval készülnek. Már az előkészületek is közösségformálóak. Aztán jöhet a mulatozás, evés-ivás.
Idén, mint minden egyéb más program, ez is átgondolást, átalakítást igényelt.
Osztálykeretben tartottuk, de természetesen a beöltözés, a tánc, a szórakozás volt itt is a lényeg. A szülők pedig fotókon láthatták viszont szórakozó csemetéiket.
Valamelyik nap beszélgettem egyik
ismerősömmel, aki szintén az átalakított farsangi programról nyilatkozott:
„Nálunk a jövő héten lesz” -mondta.
A jövő héten? Kérdeztem vissza leplezetlen riadalommal a hangomban.
A válasz egyszerű volt: „Mindig február végén tartjuk”.
Számomra ez olyan, mintha valaki azt mondaná, a szentestét most december 29-én tartjuk, vagy nálunk mindig márciusban van húsvét.
A régi egyszerű emberek tudták, hogy a farsang vége (farsang farka) húshagyó kedd. Akkor elfogyasztották még
azokat az ételeket, amit a nagyböjtben már nem lehetett.
Majd kezdetét vette a testi lelki megtisztulás.
Ebben az évben a farsang időszak tehát: január 6. - február
16. Február 17. hamvazószerda, majd a böjti időszak következik.
Iskolánkban mindig figyelünk arra, hogy a hagyományokat
a megfelelő időben és módon adjuk tovább. Bízom benne,
hogy az itt tanuló diákok fejében már nem születnek a
fenti beszélgetéshez hasonló képzavarok. Áldott elcsendesedést kívánok!
(Földiné Fülöp Katalin)
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Kedves Jegyespárok! Szeretettel várjuk jelentkezésüket, amennyiben 2021-ben szeretnének egyházi
házasságot kötni. A jegyesoktatás március hónapban lesz zsombói, bordányi és zákányszéki jegyesek összevonásával, Zákányszéken.
Február 14-től tartjuk a házszenteléseket. Jelentkezni lehet a sekrestyében, Franciska néninél.
Február 24-én, este 18:00 órától tartjuk a zsombói
Édesanyák Szent Mónika csoportjának következő
összejövetelét. Szeretettel hívjuk, várjuk az édesanyákat közös imádságra, beszélgetésre.

ANYAKÖNYVI HÍREK JANUÁRBAN
Esküvő, keresztelő januárban nem volt.
Elhunyt Ádám Csongorné, Tápai Józsefné és Zádori Istvánné. Az örök világosság fényeskedjék nekik!

VASÁRNAP
02.14.
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ÉVKÖZI V. VASÁRNAP
Rózsafüzért imádkozunk
Lourdes-i kilencedet végzőkért, házaspárokért;
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Engesztelő imaóra
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Hamvazószerda
diák Szentmise
Gábor Benedek Tamás halálának 6. évf., élő és +családtagok
Keresztút
NAGYBÖJT I. VASÁRNAPJA
Rózsafüzért imádkozunk
Újvári István, neje Julianna,
Rácz Károly, neje Borbála élő
és +családtagok;
Engesztelő imaóra
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