A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2021. november 21.
ISMERJÜK MEG EGYHÁZTANÁCSUNK KÉPVISELŐIT
A korábbi hetekben megismerhettük a választott tagokat, a
továbbiakban pedig a hivatalból tevékenykedő képviselők
fognak bemutatkozni. Ezen a héten, hitoktatónk
Bálint Mónika,
aki úgy fogalmazott, hogy egy népes, hívő családban nőtt fel
Zsombón.
Viszonylag korán elvesztette édesanyját, de édesapja második felesége, Bálintné Franciska viselte gondját kisebb testvéreivel együtt. A kamaszkor elején inkább baráti viszony alakult
ki közöttük, s most a testületben is
együtt tevékenykednek.
A tanító néni kérdésére már kisiskolás korában azt válaszolta, ha
nagy lesz, tanítani szeretne. Akkor
még nem tudta, hogy a tanítás
igazán mit fog jelenteni számára:
megosztani, átadni kincseit, amiket kapott. Az általános iskola
után a szegedi Radnóti Miklós
Gimnáziumban
érettségizett,
majd a Gál Ferenc Hittudományi
Főiskolán, ezután a szekszárdi tanítóképzőben, végül pedig a Gál
Ferenc Főiskola mesterképzésén folytatta tanulmányait.
Amikor 1990-ben lehetőség nyílott iskolai hitoktatásra, Gábor
Imre atya, az akkori bordányi, zsombói plébános hívta, hogy
legyen segítségére a hittanosok tanításában. Nagyon nagy hálával és szeretettel gondol rá, hogy megbízta ezzel a nemes,
de nehéz feladattal. Ajándékoknak éli meg a hittanosoktól kapott örömteli pillanatokat pl. táborokban, műsorokra való készületekben és nem utolsósorban órákon. Jó érzéssel tölti el,
amikor volt tanítványok keresik meg problémáikkal, örömeikkel. A tanítás révén több esetben jó kapcsolat, esetleg barátság alakul ki az egész családdal.
Hivatásáról a következőképpen vallott:
„Valaki egyszer azt mondta, hogy mi, akik nevelni, növelni
igyekszünk, nem hónapos retket vetünk, hanem diófát ültetünk. Véleményem szerint munkánk eredményességét nem is
tudjuk mi magunk megítélni. Az Úristen majd dönt efelől.
Nem feltétlenül aszerint, hogy kire milyen hatást sikerült gyakorolni, hanem hogy megtettünk-e mindent tudásunkhoz,
erőnkhöz mérten. Büszkeséggel tölt el, amikor a gyerekek
szentségekhez járulnak, lelkesen vesznek részt hittanos találkozókon, táborokban, szerepelnek műsorokban, önként vállalnak feladatokat.

Nem csak tanulják a keresztény tanítást, hanem igyekeznek
életre váltani azt.
Eredményeket természetesen az Úristen kegyelmeivel, és segítő társakkal együtt lehet elérni. Jó együtt dolgozni az Úr szőlőjében jó szándékú, a közös célért tenni akaró, egymást segítő munkásokkal. Ahogy a plébános atya mondta: egy csapat
vagyunk”
Időnként persze akadnak nehézségek. Most advent felé közeledve különösen aktuális, ami ilyenkor megerősíti, reményt ad
neki: „erősen hiszem, hogy a fény mindig legyőzi a sötétséget”.
A fiatalok közösségbe való bevonzását is a közös élmények
megélésében látja. Tesz és tett is ezért nagyon sokat. Voltak
mise előtti játékok, kézműves foglalkozások. Rendszeres
résztvevői a hittanos találkozóknak. Igyekszik úgy szervezni,
hogy nagyobb egyházmegyei programokra, alkalmakra is eljussanak a fiatalok. A táborokban üllési, forráskúti, zsombói
gyerekek együtt vesznek részt, így több lehetőség adódik barátságok kialakulására, a hasonló értékrendű gyerekek között.
Életét a Példabeszédek könyve 16,3 tanításának megfelelően
igyekszik élni:
„Az Úrra bízzad dolgaidat, akkor terveid sikerülnek.”
(Földiné Fülöp Katalin)

VASÁRNAP
11.21.

HÉTFŐ
11.22.
KEDD
11.23.
SZERDA
11.24.
CSÜTÖRTÖK
11.25.
VASÁRNAP
11.28.

KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA
– FÜ
11:00 Elsőáldozás
Gyuris István halála 30. évf., élő és
elhunyt családtagok
16:00 Engesztelő imaóra
17:00 Görögkatolikus szentmise
Szent Cecília, szűz és vértanú – E
8:00 Szentmise
10:00 Faragó Józsefné gyászmiséje
Dung-Lac Szent András, áldozópap és társai, vértanúk – E
17:00 Igeliturgia
ADVENT I. VASÁRNAPJA
11:00 Nagymihály József, felesége Matild
élő és +cs.tagok
16:00 Engesztelő imaóra
17:00 Görögkatolikus szentmise
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