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KEDVES TESTVÉREK!
Ahogyan azt mondani szokták ilyenkor, „egyik szemem sír, a
másik nevet”. Ugyanis egyfelől végtelenül hálás vagyok
Urunknak, Istenünknek, hogy meghallgatta kitartó imáinkat
és Kopasz István atyát meggyógyította, így felépülve nagy betegségéből, júliustól ismét plébánosunkként szolgálhatja
majd Őt. Köszönet mindenkinek, aki hitt az ima erejében, hiszen a hívek könyörgésében tavaly november óta minden
Szentmisében állandó részként hallhattuk ministránsainktól
az István atya gyógyulásáért elhangzó imát, melyre a hívek
egyként zengték válaszul „Kérünk Téged, hallgass meg minket!” Másfelől kicsit szomorú is vagyok, hiszen ahogyan Dr.
Janes Zoltán atya a június utolsó vasárnapján elmondott búcsúzó Szentmiséjében említette, most „véget ért egy nyolc
hónapos kirándulás”. Nem is akármilyen kirándulás volt ez
Testvérek. Nagyon nehéz időszakban kellett Zoltán atyának
ugyanis helytállnia nálunk. Nehéz volt ez az időszak több
szempontból is. Először is ebben a nyolc hónapban lezajlott
a Covid járvány második és harmadik hulláma, annak minden
nehézségével, sajnos nagyon sokszor szomorúságával, megviselve családjainkat, közösségeinket, így egyházközségünket
is. Ez már önmagában is több évre elegendő teendőt zsúfolt
bele ebbe a nyolc hónapba Zoltán atya részéről. Mennyi
kényszerű, de nagyon fontos intézkedést, újabb és újabb szabályt, eljárást kellett bevezetni és betartani ebben az időszakban templomainkban is.
Azután mindenképpen meg kell említenem, hogy éppen ebben az időszakban kellett két korábbi nagy értékű pályázatunk műszaki és pénzügyi elszámolását is megtennünk, hatósági helyszíni ellenőrzéssel, nagy mennyiségű iratanyag öszszeállításával és minden ehhez kapcsolódó egyéb tevékenységgel. Hála Istennek és Zoltán atya alázatos kitartásának,
mindkettőt hiánymentesen sikerült zárnunk, úgy műszakilag,
mint adminisztrációs oldalról és természetesen pénzügyileg
is. Ezen felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy kiaknázva a megnyíló lehetőségeket, újabb és újabb pályázati lehetőségeket
célzunk meg templomunk és közösségünk fejlesztése érdekében, így idén tavasszal négy további pályázatot dolgoztunk
ki és adtunk be, várva a hatóságok mielőbbi támogató döntését. Hála és köszönet Mindenkinek, aki bármilyen formában is segítette munkánkat a pályázatok sikeres összeállításában. Végül mindenképpen meg kell emlékeznünk arról a
sok-sok bemutatott Szentmiséről, igazán felemelő és építő
tanításról, közös imáról és négyszemközti beszélgetésről,
amit Zoltán atyától kaptunk, kaphattunk az elmúlt nyolc hónapban.
Külön köszönetet szeretnék mondani Reusz József atya állhatatos segítségéért, aki nélkül bizony nagyon nehéz lett volna

Zoltán atyának mindezeket a teendőket ellátni három különböző településen. Szóval most hálával telt szívvel köszönöm
meg magam és egyházközségünk nevében Zoltán atya irántunk tanúsított szeretetét, aki bizony igazzá tette a bemutatkozó Szentmiséjén elmondottakat, miszerint „én nem a pap
vagyok Zákányszékről, hanem most én szeretnék lenni a
zsombói plébános”. Visszavárjuk Őt bármikor, természetesen egy sokkal vidámabb időszakban.
Zoli atya! A jó Isten áldását kívánjuk életedre, további szolgálatodra, papi hivatásodra! Köszönünk mindent! Isten áldjon!
(Dr. Kispéter Gábor elnök)

RÖVID HÍR
• A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményének értelmében 2021. július 4-től nem kötelező a
templomban a maszk viselése, azonban figyelemmel
kell lenni az esetlegesen még életben lévő járványügyi
korlátozásokra. Imádságos lelkülettel figyeljünk továbbra is egymásra.
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