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ISMERJÜK MEG EGYHÁZTANÁCSUNK KÉPVISELŐIT! 

Ha karácsonykor belépünk a templomba, gyönyörű látványt 
nyújt a hatalmas karácsonyfa. Húsvétkor ministráns férfiak 
töltik meg az oltár környékét. A templomi körmenetek alkal-
mával oltárról oltárra járva hordozzák a baldachint.  Csak né-
hány dolog, amiben többek mellett biztosan részt vesz eheti 
bemutatkozónk, a Tanácsosok Testületéből. 

Balogh Imre 

Zsombón született, több generáció óta itt élnek szülei, nagy-
szülei is. Az általános iskolát is itt végezte. A Déri Miksa Mű-
szaki Szakközépiskolában érettségizett, majd nem folytatta 
tovább a műszaki pályát, hanem a családi gazdaságban ta-
lálta meg a helyét. Fő profiljuk ma is az őszibarack termesz-
tés. 

Nős, két gyermeke van. Sára középiskolás, Dávid pedig temp-
lomunk lelkes ministránsa, akire mindig lehet számítani. 

Mi az, ami igazán jó érzéssel tölt el? – kérdeztem tőle is, hi-
szen ahány ember, annyi féle válasz. 

A család, a barátok, az emberi kapcsolatok adnak igazán erőt. 
Közbevetésemre, hogy a bevezető-
ben említett tevékenységek közül 
melyikben szeret legszívesebben 
részt venni, azt válaszolta, hogy 
egyiket sem tudná kiválasztani, hi-
szen ezek közül mindegyik igazi csa-
patmunka, amelyben részt venni 
igazán örömteli, valamint amikor el-
készül, az az igazi boldogság.  

Mi az, amit nagyon nem szeretsz, amit nehezen viselsz? 

Az egyik az emberi butaság, főleg, amikor kitartással párosul. 
A másik pedig a pazarlás. Legyen az az élet bármilyen terüle-
tén. 

Mi az, ami büszkeséggel tölt el? 

Nem az én érdemem – mondta, de az, hogy Sára elnyerte az 
iskolában a Szent Imre díjat és jelenleg a középiskolában is 
megállja a helyét. Jól megy neki a tanulás. 

Pedagógusként azért kiegészíteném, hogy igazán sajátjának 
is érezheti Sára sikereit, hiszen a családi támogatás, az isko-
lával való együttműködés a gyerekek boldogulásának egyik 
fontos eleme. 

 

Végül pedig azt kérdezném, hogy milyen terveid vannak? 
Mit szeretnél megvalósítani az egyházi életben? 

Nagyon jól elindult a csapatépítés a közösségben, szeretném, 
ha ez élőbb lenne. Annak idején, amikor általános iskolás vol-
tam, Imre atya mellett 30 körüli gyerek vett részt az aktuális 
feladatok elvégzésében. Legyen az templomdíszítés, minist-
rálás.  – emlékezett vissza gyermek és fiatalkori éveire Imre, 
és hozzátette, hogy jó lenne, ha megint egyre több fiatal kap-
csolódna be ezekbe az alkalmakba. 

Beszélgetésünk során egy végtelenül szerény, kevésbé bőbe-
szédű testvérünket ismertem meg, akit következő idézettel 
tudnék leginkább jellemezni: 

„A legnagyobb dolgok mind lent, a csöndben, a mélyben, a 
szótlan, alázatos odaadásban születnek. A szerénység a leg-
nagyobb eredmények szülőanyja.„ Müller Péter 

(Földiné Fülöp Katalin) 

 

ÁPRILISI ANYAKÖNYVI HÍREK 

Áprilisban elhunyt Bálint Gergelyné. Isten nyugosztalja! 

 

 

VASÁRNAP 
05.09. 

 
10:45 
11:00 
 
 
18:00 

HÚSVÉT VI. VASÁRNAPJA 
májusi litánia 
Elhunyt Kotroczó Edit és család-
jáért 
 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
05.11. 

7:45 

8:00 

májusi litánia 

Igeliturgia 

CSÜTÖRTÖK 
05.13. 

16:45 

17:00 

májusi litánia 

Szentmise a Rózsafüzér Társu-

lat élő és elhunyt tagjaiért 

 

VASÁRNAP 
05.16. 

 
 
10:45 
11:00 
 
 
 
18:00 

URUNK MENNYBEMENETELE – 
FÜ 
májusi litánia 
Mönich Sebestyén halálának 
10. évf., valamint élő és elhunyt 
családtagokért 
 
Engesztelő imaóra 


