A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2021. augusztus 15.
ISMERJÜK MEG EGYHÁZTANÁCSUNK KÉPVISELŐIT!
Az egyháztanács 14 tagja közül
9 választott és 5 hivatalból
képviselő. A választottak közül
eddig hatan mutatkoztak be.
Most az egyháztanács egy
hivatalból résztvevő tagját
ismerhetjük meg.
Rúzsáról, 25 évesen került
Zsombóra. Akkor, gyermekét
egyedül nevelő édesanyaként,
feleségül ment a három
gyermekkel megözvegyült Bálint Mihályhoz. Sokan Bálint
Bélánénak ismerik, de mint kiderült, a keresztelésekor
Béla nevet kapott férj anyakönyvében Mihály utónév
szerepel.
Franciska néniről lesz tehát szó.
Templomunk
sekrestyése 2018. április 1. óta.
Emike néni halála után nehéz volt megfelelő embert
találni. Akik azonban őt ismerték, tudták, hogy neki való
feladat. Úton, útfélen találkozott egy-egy emberrel, aki
próbálta rábeszélni, erősíteni benne, hogy vállalja el ezt
a tisztséget. Egész fiatal korától, már az általános iskola
befejezésétől mezőgazdaságban dolgozott. 2018-ban
már négy éve özvegy volt. Így egyedül egyre nehezebb
volt a földek, a barackos ellátása. Végül tehát
bármennyire is szívügye volt a föld, igent mondott a
felkérésre.
Amíg gyerekként a zákányszéki tanyavilágban
nevelkedett, havonta egyszer járt oda pap. Erre az
alkalomra mindig elmentek. Felnőttként, már
rendszeresen tudott misére menni, ahol mindig
megnyugvást jelentett számára, amikor beült a padsorok
közé. Most, hogy sekrestyésként van jelen, már nem
ugyanaz az érzés. A mise kezdete előtt 2 órával
megérkezik. Előkészül, izgatott, hogy minden rendben
legyen. Amikor pedig egyedül van a templomban, virágot
rendez, takarít, egy kicsit leül és újra megtalálja a
nyugalmat. Mindezek mellett, ha nem kell mennie, pl.
szerdai napokon, akkor már hiányzik neki a feladat. Ha fúj
a szél, gyorsan biciklire ül, becsukja a templomablakokat.
Vagy kerékpárral elteker a rózsakertészetig, elhozza a
virágokat és elkészíti a díszítést.
Fontos számára, hogy egymás munkáját tiszteletben
tartsák, de igazából nem tudja semmi felbosszantani. Az
igazi örömöt pedig a család jelenti számára.
Jó érzéssel tölti el, amikor pl. perselyezéskor körbemegy
a hívek között és egy-egy mosollyal, érintéssel,
kézfogással éreztetik vele a szeretetet.

2020. óta nyugdíjas, de kisegítő idősgondozóként is
tevékenykedik. Bevásárol az időseknek, patikába megy,
amire szükség van.
Az idősek mellett a gyerekeket is szereti. Nagy öröm
számára amikor a templom falain belül látja az érdeklődő
kicsinyeket.
A cikk adta terjedelmi lehetőségek mellett, sok mindenről
beszélgettünk még. Franciska néni élete sem volt
egyszerű. Nagyon jó volt hallani, hogy mégis teli
energiával, tervekkel tud lelkesedni. A nehéz
pillanatokban mindig átsegítette a Jóistenbe vetett hite.
Ismét meggyőződhettem arról, hogy érdemes időnként
megállni egy-két órára a hétköznapok rohanásában, és
elbeszélgetni nagyobb élettapasztalattal rendelkező
emberekkel.
Két fotót készítettem végül, egyiken komoly, a másikon
mosolygós. Tapasztalataim szerint a személyiségét
leginkább az utóbbi tükrözi, annak ellenére, hogy szerinte
a komoly sikerült jobban.
„A csend gyümölcse az ima.
Az imádság gyümölcse a hit.
A hit gyümölcse a szeretet.
A szeretet gyümölcse a szolgálat.” (Teréz anya)
Franciska néni életében mindez jelen van.
(Földiné Fülöp Katalin)
RÖVID HÍREK
• Templomunk búcsúját szeptember 5-én tartjuk.
Szeretettel hívunk mindenkit!
VASÁRNAP
08.15.

11:00

SZŰZ MÁRIA MENNYBEVÉTELE
(NAGYBOLDOGASSZONY) – FÜ

18:00

Kisapáti István Vince halála 2. évf.
élő és elhunyt családtagok
Engesztelő imaóra

KEDD
08.17.

8:00
9:00

Szentmise
Gyászmise

CSÜTÖRTÖK
08.19.

18:00

Igeliturgia

PÉNTEK
08.20.

11:00

SZENT ISTVÁN KIRÁLY, MAGYARORSZÁG
FŐVÉDŐSZENTJE – FÜ

Gábor Jánosné, élő és elhunyt
családtagok
VASÁRNAP
08.22.

ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
11:00
18:00

Kovács Istvánné, élő és elhunyt
családtagok
Engesztelő imaóra
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