A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2021. október 31.
ISMERJÜK MEG EGYHÁZTANÁCSUNK KÉPVISELŐIT!
„Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben
egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei
Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a
nevemben, ott vagyok közöttük.” Mt. 18:20
Bálint Péterrel beszélgettem, aki a legutóbbi választás óta
tagja a testületnek.
Tősgyökeres zsombói lakos.
Az általános iskolát is helyben végezte. Az érettségit a
kiskőrösi kertészeti szakközépiskolában gyümölcstermesztő szakon szerezte. Ezek
után pedig Gyöngyösön, a
Gödöllői
Agrártudományi
Egyetem agrár-közgazdász
szakán diplomázott.
Tanulmányai
befejeztével
visszatért Zsombóra. Több
munkahelyen szerzett tapasztalatot, szárnypróbálgatásai közül azonban az egyik számára legtesthezállóbb munkakör az volt, amikor falugazdászként dolgozott Zsombó, Forráskút területén ’94-2000. között.
Szeretett és tudott is az embereknek segíteni, hiszen végzettségével akkor, egy szakmailag jól képzett, korszerű ismeretekkel rendelkező szakembernek számított.

nek. Egy jó közösséget talált a szegedi Mustármag Karizmatikus közösségben, a Jelenlét zenekar alkalmain, a Házashétvégés mozgalomban, ahol csak lehet, fejleszti személyiségét,
ahogy mondta: „Jézust nem a karosszékben lehet megtalálni”.
Véleménye szerint az ego legyőzése egy fontos kulcsa annak,
hogy megtalálja az ember a párbeszédet Istennel, Jézussal, a
Szentlélekkel.
Halottak napja közeledik. Nem nagyon mertem kitérni arra a
hétköznapi ember számára felfoghatatlan tragédiára, ami
2015-ben családjában, Péter Patrik elvesztésével bekövetkezett.
Nem is tudtam jegyzetelni. Valami hihetetlen érzés volt, ahogyan beszélt erről a témáról. Gyermekük által egy hatalmas
hitet kaptak. Megerősödést, bizonyosságot. Fiuk, a betegsége
alatt, és utolsó éveiben, napjaiban közvetítője volt az élő Istennek. A fájdalom mellett egy hatalmas kegyelemben részesültek, amit tanításnak élnek meg és végtelenül hálásak érte.
Úgy gondolja, hogy ezt a kegyelmet mindenki megkapja, csak
nem „vitatkozni” kell az Istennel, hanem nyitott szívvel befogadni és elfogadni, hinni, hogy az általunk szeretett személy
hazatalált…
A bevezetőben választott idézetet személyesen megéltem.
Ketten voltunk…több mindenben egyetértettünk…és velünk
volt az Isten…
(Földiné Fülöp Katalin)

97-ben házasodott össze a kecskeméti születésű, pedagógus
végzettségű Renátával, 99-ben született fiuk Péter Patrik,
majd 2003-ban leányuk Kamilla.
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Ezek után saját gazdaságára koncentrált. Fejlesztette, bővítette. Először őszibarack, nagylégterű fólia, 2010. óta pedig a
szabadföldi sárgarépa termesztés a profilja.
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Mindig a zsombói templomba járt, vallásos volt, de a rendszerváltást követően nem kapott a hétköznapi kérdésekre választ. A „tornacipős szenteket” akarta megtalálni. Az élő kapcsolat keresése a mai napig jellemzi. Szeretné, ha a mi közösségünkben is megvalósulna, amit egyénileg itt-ott megtapasztal: a közös ima ereje, a közösen megélt élő kapcsolat Istennel. Amikor úgy tudunk imádkozni, hogy „legyen meg a Te
akaratod” …de közben azt érezzük, hogy én akarjam úgy,
ahogy Te akarod!
Sokat olvas, keres, kutat, hitéletében is a szakértelem jellemzi. A lánya kapcsán, aki a szegedi Piarista Gimnáziumban
érettségizett, s azóta egyetemistaként pszichológia szakon tanul, továbbra is résztvevője a gimnáziumi első pénteki misék-
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ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
Vasas József, neje Gizella; Fekete Lajos, neje Zsuzsanna
Mindenszentek ünnepe – FÜ
Jenei János élő és + cs.tagok
Halottak napja
Temetőben + sírszentelés
Szentmise az elhunytakért, gyertyagyújtás
Borromeo Szent Károly püspök – E
Szentségimádás
Igeliturgia
Szent Imre herceg – Ü
Rózsafüzértársulat élő és + tagjaiért;
diákmise
ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
Hódi András halála 7. évf., felesége
Julianna halála 3. évf., élő és + cs.tagok
Engesztelő imaóra
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