
A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2021. október 3. 

 

Kiadja a Kisboldogasszony Plébánia, 6792 Zsombó, Andrássy út 114. – Email: zsomboiplebania@gmail.com –Tel: 20/4414-833 – Irodai szolgálat a 
sekrestyében: Péntek 9.00-11.00 – Plébániánk számlaszáma: 10702040-68080332-51100005 – „ÉLŐ KÖVEK” Alapítvány a Zsombói Kisboldogasszony 

Plébániáért (Alapítványunk számlaszáma: 57100209-12015434, alapítványi adószám: 19561204-1-06) 
Szerkesztők: Kispéter Gábor, Kopasz István plébános, Móráné Öszterling Mária 

JUBILÁLÓ HÁZASPÁROK HÁLAADÓ SZENTMISÉJE 2021. OK-
TÓBER 3-ÁN 

Az elmúlt vasárnap délután került sor erre az eseményre, 
mely tizennyolcadik alkalommal került megrendezésre temp-
lomunkban. Hála Istennek semmilyen intézkedés nem akadá-
lyozta meg, hogy ebben az évben ötvenhét párt meghívhas-
sunk erre a szép ünnepre és családjaikkal együtt ünnepelhes-
sünk. Voltak olyanok, akik most először vettek részt jubiláló 
szentmisén és sajnos voltak olyanok, akik betegség, kórházi 
kezelés vagy külföldi munkavégzés miatt nem tudtak eljönni, 
bár szerettek volna. Ennek ellenére szép számmal jöttünk ösz-
sze, huszonhét ünneplő házaspárral és hozzátartozóikkal telt 
meg a templom. A vasárnapi olvasmány és evangélium is kap-
csolódott a mai ünnepünkhöz. Az olvasmány Mózes első 
könyvéből volt: „Így szólt az Úristen: „Nem jó az embernek 
egyedül lennie. Alkotok neki segítőtársat, aki hozzá illő… az 
Úristen álmot bocsátott az emberre, és amikor elaludt, kivette 
az egyik oldalbordáját, a helyét pedig hússal töltötte ki. Ez-
után az Úristen az oldalbordából, amelyet az emberből kivett, 
megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. Az ember így 
szólt: „Ez most már csont az én csontomból és hús az én hú-
somból. Asszony a neve, mivel a férfiből vétetett.” Ezért a férfi 
elhagyja apját és anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és a kettő 
egy test lesz.”  Az evangélium pedig Szent Márk könyvéből így 
szólt: „Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alko-
tott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csat-
lakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már 
nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, 
azt ember ne válassza szét.” István atya pedig Böjte Csaba 
gondolataival köszöntötte a jelenlévőket: „a szerelem, a há-
zasság nagyon fontos feladat, célja hogy egymásból kiszeres-
sük a jót.” A jubiláló házastársak imája és esküjük megújítását 
követően István atya megáldotta az 5, 10,…60 éves évfordu-
lójukat ünneplő párokat. Hálát adok Istennek, hogy ebben az 
évben mi is az áldásban részesülők között lehettünk. Nagy 
öröm volt az is, hogy 60 éves évfordulójukon köszönthettük 

Balogh Imre bácsit és 
Marika nénit, akik pél-
daként állhatnak előt-
tünk.  
Az ünnep lezárásaként 
a szentmisét követően 
pedig egy közös vacso-
rára vártuk a párokat.  

 
Szeretném megköszönni, István atyának hogy emlékezetessé 
tette ezt a napot sokunk számára. Köszönjük a zenei szolgála-
tot kántorunknak és feleségének, valamit a Jelenlét zenekar-

nak. Köszönet minden segítő kéznek. Köszönet a házaspárok-
nak, akiknek érték a házasság és eljöttek hálát adni ezért a Jó 
Istennek! 

(Bálintné Kaszás Erika) 
 

RÖVID HÍR 

Kedves Testvérek! 
Nagy örömmel hirdetjük, hogy 2021. november 13-án Szeged 
ad helyet az Országos Katolikus Karizmatikus Találkozónak. 
Ennek jegyében szeretnénk megszólítani a Szeged-Csanád 
Egyházmegye területén élőket és átadni a meghívásunkat 
erre az alkalomra. 
Éppen ezért második állomásként Zsombóra látogatunk, ahol 
a testvéreinkkel együtt ünneplünk szentmisét, majd Evangéli-
umhirdetés lesz dicsőítéssel. 
Szeretettel hívjuk és várjuk a helyi és környékbeli katolikus 
testvéreinket egy közös találkozásra 2021. október 15-én, 
pénteken a zsombói Kisboldogasszony templomba! 
A program 18:00-kor veszi kezdetét és várhatóan 20:00-ig 
tart. 
Találkozzunk együtt az Úr előtt! 
 

 
 

 

VASÁRNAP 
10.10. 

 
11:00 
 
 
18:00 

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

HÉTFŐ 
10.11. 

10:00 Hódi Ferencné gyászmiséje 

KEDD 
10.12. 

8:00 Fogas László élő és elhunyt csa-

ládtagok 

CSÜTÖRTÖK 
10.14. 

18:00 Igeliturgia 

PÉNTEK 
10.15. 

A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz 

szűz és egyháztanító – E 

VASÁRNAP 
10.17. 

 
10:00 
11:00 
 
 
18:00 

A MISSZIÓK VASÁRNAPJA 
Rózsafüzért imádkozunk 
Jenei Vince, felesége Anna; Mo-
nostori János élő és elhunyt csa-
ládtagok 
Engesztelő imaóra 


