
A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2021. november 28. 

 

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 

ADVENT ÉS A „GOEL” 

Új egyházi év kezdődik a mai vasárnappal. Ennek során hitünk 
titkait ünnepeljük a templomban, de személyes életünkben is. 
Karácsonyi készületi időnknek, az adventnek hármas jelen-
tése van: emlékezünk az emberiség és a választott nép Mes-
siás-várására; mi is várjuk Jézust, miközben szeretetünk tette-
ivel közreműködünk, hogy „megszülessen” bennünk és köz-
tünk; és várjuk, hogy az idők végén eljöjjön és készen találjon 
bennünket.  
Ő Megváltóm is. Izaiás könyvében 23-szor fordul elő ez a szó. 
A héber nyelvben a „megváltó” azt a legközelebbi vérrokont 
jelenti, akinek kötelessége meghalt vagy élő rokona javára 
közbelépni. Pl. abban az esetben, ha a rokon rabszolgasorsra 
vagy más nyomorúságra jutott, fizetnie kell érte és kimente-
nie reménytelen helyzetéből. (Lev 25, 23-28, 47-49). Az Írás 
által Isten maga jelenti ki, hogy ő az én legközelebbi vérroko-
nom (goel), akinek bosszút kell állnia értem ellenségemen, a 
sátánon, és meg kell szabadítania engem. Mindezt nem azért, 
mert én jó vagyok vagy rossz, hanem mert a legközelebbi vér-
rokonom. Várjuk, hívjuk (!) csöndes bizalommal: Marana tha! 
Jöjj el, Urunk! 

(István atya) 
 

 
ELSŐÁLDOZÁS 

Tavaly év elején még nem nagyon tudtam, hogy mi az az első-
áldozás, csak amikor Mónika néni, a hittan tanárom elmagya-
rázta órán. Nem sokkal később elkezdődtek a felkészítők. 
Előtte egy kicsit féltem, de ez az érzés gyorsan elmúlt, mert a 
felkészítők jól, viccesen teltek. Énekeltünk, játszottunk, jól 
éreztük magunkat. István atya kedvességgel, bölcsességgel 
tanított minket. Amikor megtartottuk a lelkinapot Forráskú-
ton, és először gyóntunk, nagyon izgultam előtte, de rájöt-
tem, hogy Isten előtt nem kell félnünk. Aztán eltelt két hét, és 
elérkezett a nagy napunk. A mise elején izgultam. Aztán, ami-
kor magamhoz vettem Krisztust, akkor nagy szeretetet érez-
tem. 

(Varga Barbara Angyalka, elsőáldozó) 
 

Különleges élmény volt az elmúlt vasárnap részt venni a gye-
rekek elsőáldozásán, megkoronázta azt a készülődést, ami az 
előző hónapokban zajlott. Hála István Atya és Mónika néni 
kedves, türelmes, szeretetteli felkészítésének, az elsőáldozók 
örömmel és várakozással tekintettek erre az alkalomra. Lát-
szott rajtuk, hogy ez nem egy újabb feladat, amin szeretnének 
túlesni, hanem lélekben is megértek, fejlődtek. Sok értéket 
kaptunk mindannyian, hiszen mi szülők is boldogan készül-
tünk erre a napra, igyekeztük jól segíteni gyermekeinket ezen 

az úton. Köszönet mindenkinek, aki szívvel, lélekkel velünk 
volt a szentmisén, mert az számunkra valóban egy ünnep volt. 

Összemosolyogni a gyerekekkel, szülőkkel, a rokonainkkal, a 
barátainkkal; megtapasztalni a közösség és a hit erejét, a sze-
retetet; áldottnak lenni. 

(Vargáné Kósa Ildikó, szülő) 
 

RÖVID HÍREK 

• Jövő vasárnap (december 5-én) karácsonyi könyvvá-
sár lesz a templom előtt a szentmisét követően. 

• A mai naptól a görögkatolikus szentmise du. 4 órakor 
kezdődik templomunkban. 

 

VASÁRNAP 
11.28. 

 
11:00 
 
16:00 
17:00 

ADVENT I. VASÁRNAPJA 
Nagymihály József, felesége Illés 
Matild élő és +cs.tagok 
Görögkatolikus szentmise 
Engesztelő imaóra 

KEDD 
11.30. 

 

6:00 

Szent András apostol – Ü 

Roráte Szentmise 

CSÜTÖRTÖK 
12.02. 

10:00 

 

16:30 

17:00 

Rácz Gábor és Rácz István 

Károlyné gyászmiséje 

Szentségimádás 

Igeliturgia 

PÉNTEK 
12.03. 

8:00 Rózsafüzértársulat élő és elhunyt 

tagjaiért 

SZOMBAT 
12.04. 

6:00 Roráte Szentmise 

VASÁRNAP 
12.05. 

 
11:00 
 
16:00 
17:00 

ADVENT II. VASÁRNAPJA 
Lajkó Antalné, élő és elhunyt 
cs.tagok 
Görögkatolikus szentmise 
Engesztelő imaóra 


