A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2021. május 16.
MÓNIKA CSOPORT ÉS ÉDESANYÁK SZENTMISÉJE
2018 őszén, 2019 tavaszán lehetőség nyílt, hogy több alkalommal összejöjjünk és beszélgessünk a közösségünkről.
Ezen alkalmak egyikén arról beszélgettünk, hogy milyen kis
csoportok működnek a közösségben és van-e esetleg ötlet
más csoportok indítására.
Én akkor már egy ideje titkon hordoztam szívemben a Mónika csoportot, vágytam rá, hogy elinduljon, de még nem
mertem igazán szóba hozni. De ott, akkor úgy éreztem, hogy
most jött el az a pillanat, amikor bátorságot kell vennem és a
többiek elé kell, tárjam a vágyam.
Amint ezt megosztottam, kiderült, hogy többen is hasonlóan
éreznek és nekik is vágyuk egy ilyen csoport, ahol a keresztény édesanyák együtt imádkozhatnak gyermekeikért, beszélgethetnek egymással.
Megszerveztük az első találkozást 2019 tavaszán. Azóta minden hónap utolsó szerdáján találkozunk, amikor lehetőségünk van rá és a szabályok lehetővé teszik.
Mindig a napi imával kezdünk, amelyet közösen imádkozunk
el gyermekeinkért. Aztán beszélgetünk, szervezünk, ha épp
úgy adódik. Mert a mi csoportunk egyik vállalása, hogy a közösség eseményeihez csatlakozzon akár egy kis süteménysütéssel, pakolással, vagy amivel épp tudunk. Azonban az is előfordult már, hogy úgy éreztük: szeretnék egy egész ilyen alkalmat imádságban tölteni. Akkor a következő hónap utolsó
szerdáján imádkoztunk és énekeltünk.
Az idei nagyböjtben keresztutat is szerettünk volna járni a
templomban, de mire elérkezett ennek az időpontja, már
újabb szabályok jöttek és személyesen nem tudtuk megvalósítani. Ám nem adtuk fel, az internet segítségével megtartottuk ezt az alkalmat, amelyet még másik 3 követett.

18 órakor a templomban! Imádkozzunk együtt gyermekeinkért, családunkért, merítsünk erőt a közös beszélgetésekből.

A pici gyermekkel otthon lévő anyukák is tudnak csatlakozni
a Szent Mónika Kicsinyei csoportunkhoz, amelynek GáborKneip Rita Mariann a vezetője. Ők napközben szoktak találkozni, alkalmazkodva a gyermekek igényeihez.
(Baloghné Zádori Tamara)
06-30-701-6686

RÖVID HÍREK
• Júniustól a csütörtöki szentmisék 18 órakor kezdődnek.
• Május 17-től Püspök atya rendelkezése szerint ismét
kötelező a vasárnapi szentmisén való részvétel és lehetőség van szentgyónásra is.
• Fiataljaink bérmálására május 22-én, Szegeden a Szent
Gellért Fórumban kerül sor. Imádkozzunk értük!

VASÁRNAP
05.16.

Most május 6-án nagyon nagy örömünkre a már régóta tervezett hálaadó misénket is meg tudtuk valósítani, ahová elhívtuk az iskolás és óvodás korú gyermekek szüleit is. A szentmisét bemutatta Reusz József atya, ezúton is köszönjük neki.
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Találkozásaink folytatódnak. Minden édesanyát, nagymamát
nagy szeretettel várunk minden hónap utolsó szerdáján
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URUNK MENNYBEMENETELE – FÜ
májusi litánia
Mönich Sebestyénné halála
10. évf., valamint élő és elhunyt családtagokért
Engesztelő imaóra
májusi litánia
Igeliturgia
Szentmise, előtte májusi litánia
PÜNKÖSDVASÁRNAP – FÜ
májusi litánia
Naggyörgy Józsefné élő és
elhunyt családtagok
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