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ISMERJÜK MEG EGYHÁZTANÁCSUNK KÉPVISELŐIT! 

Ha a képviselőtestület tagjaira úgy gondolunk, mint a bölcsek 
tanácsa, akkor lelki szemeim előtt, egy olyan kép jelenik meg, 
mint az ezen a héten bemutatkozó testületi tag: 

Hófehér hajjal és szakállal ismerem már több mint 20 éve, szá-
momra kortalan. Mindig megfontolt, nyugodt, felelősségtel-
jes ember. 

Gábor Mihály, 

aki Bordányban volt kisgyerek, 
majd a Rózsa Ferenc Szakközépis-
kolában tanult tovább, mint vil-
lanyszerelő. Tudását tovább bő-
vítve, számítógépkezelői ismere-
tekkel, több éven keresztül a köz-
igazgatásban tevékenykedett. 
1989-ben döntöttek úgy feleségé-
vel, néhány barát hatására, hogy a 

családi fészket Zsombón építik fel, majd 91-től itt élnek. 
Az egyházközösséghez való kapcsolódásáról kérdeztem, 
melyből kiderült, hogy annak ellenére, hogy születése után 
megkeresztelték, volt elsőáldozó és bérmálkozó, középiskolai 
éveiben eltávolodott a vallástól, így amikor házasságot kötöt-
tek Julikával, nem is tartották fontosnak a templomi esküvőt. 

 „Halljátok! Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, né-
mely szem történetesen az útszélre hullott. Jöttek a madarak 
és felcsipegették. Más szemek köves talajra hullottak, itt nem 
volt elég a föld. Csakhamar kikeltek, mert nem kerültek 
mélyre a földbe. De aztán hogy forrón sütött a nap, kiszárad-
tak, mert nem eresztettek mélyre gyökeret. Voltak szemek, 
amelyek bogáncsok közé hullottak. Amint a bogáncsok meg-
nőtek, elfojtották, ezért nem hoztak termést. De volt mag, 
amely jó földbe hullott. Ez, amikor kikelt és kifejlődött, ter-
mést hozott, az egyik harminc-, a másik hatvan-, a harmadik 
százszorosat.” Mk 4, 3-20. 

Misi és Julika esetében is nagyon igaz ez az igerészlet. Az ő 
életükben az elvetett mag jó földbe került, még akkor is, ha 
kicsit tovább szunnyadt, mielőtt százszoros termést hozott 
volna. 
Körülbelül 10 éves házasság után kötötték egybe életüket Is-
ten szent színe előtt. 
Stabil tagjává váltak a zsombói közösségnek együtt és külön-
külön is.  Misi a későbbiekben az egyháztanács elnöki tisztét 
is betöltötte. 
Életükben pedig olyan fontossá vált a továbbiakban az Isten-
nel való „együttműködés”, hogy aktív részesei a Házas Hét-
vége Lelkiségi Mozgalomnak. Rendszeresen vesznek részt a 

mozgalom által szervezett programokon, valamint tapasztalt 
házaspárként teampárként tevékenykednek, ami azt jelenti, 
hogy az újonnan belépő pároknak segítenek. Beszélgetéssel, 
tanúságtétellel. 

Bár már nyugdíjas, de még mindig dolgozik, mint háztartási 
gép szerelő, illetve idős szüleivel egyre több időt szeretne 
együtt tölteni. A saját családjában is mindig történnek megol-
dandó élethelyzetek, örömteli események. Nagy örömmel és 
büszkeséggel tölti el, hogy négy gyermekéből mindannyian az 
egyház körül maradtak. Tamás főállású hitoktató Bordányban, 
e mellett kántori szolgálatot végez itt Zsombón és Bordány-
ban. A másik két fiú Bence és Dávid a doktori cím megszerzé-
sén dolgoznak különböző területeken. Dóra pedig édesanyja 
nyomdokait követve pedagógus. Óvodapedagógus, tanító és 
hitoktatói diplomával is rendelkezik. A négy testvér nagyon jó 
kapcsolatban van egymással, rendszeresen látogatják, segítik 
egymást. Eddig 6 unokája született, nagyon hálás értük és szí-
vesen tölti velük az idejét. 

 „Ha találkozol angyalokkal - sokan élnek közöttünk ember-
ként -, onnan lehet felismerni őket, hogy fokozott felelősség-
tudattal élnek. Bármilyen hivatásuk lehet. Lehet anya, apa, 
asztalos, szobafestő, költő, muzsikus, vízvezeték-szerelő, 
mérnök, orvos, bőrdíszműves, vállalkozó… - szóval egy angyal 
onnan ismerhető meg, hogy felelősséget érez minden tett-
ért.” Müller Péter 

(Földiné Fülöp Katalin) 
 

VASÁRNAP 
10.03. 

 
11:00 
16:00 

ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 
Szentmise 
Jubiláló házaspárok szentmiséje 

HÉTFŐ 
10.04. 

Assisi Szent Ferenc – E 

KEDD 
10.05. 

8:00 Szentmise 

CSÜTÖRTÖK 
10.07. 

 

17:30 

18:00 

Rózsafüzér Királynője – E 

Szentségimádás 

Igeliturgia 

PÉNTEK 
10.08. 

Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya, 

Magyarország Főpátrónája – FÜ 

VASÁRNAP 
10.10. 

 
11:00 
 
 
18:00 

ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP 
Fodor Ferencné, fia Ferencért, 
élő és elhunyt családtagok 
 
Engesztelő imaóra 


