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KEDVES TESTVÉREK!  

2021, azaz az idei évünk 2020 után ismét rendhagyóvá sikere-
dett. A COVID járvány ugyanis tovább tombolt idén is a világ-
ban, így hazánkban is és benne szűkebb közösségünkben, 
Zsombón is, tavasszal a harmadik, s ősszel már a negyedik hul-
lám formájában. Hála Istennek a vakcinák kifejlesztésével si-
került végre reményt kapnunk az egészéges jövőt illetően, 
azonban sajnos ma már szinte nincs olyan közösség, ahol ne 
lenne érintett személy, akit egészségileg, vagy gazdaságilag 
ne viselt volna meg a járvány miatt kialakult élethelyzet. Mi, 
keresztények azonban egy kicsit más szemmel néztük idén is 
ezt a történetet. A családi, baráti, közösségi kapcsolataink, a 
kényszerűségből ritkábbá váló találkozásaink, s azok mélyebb 
megélése ugyanis mind-mind felértékelődtek. Örültünk, ha 
végre egy picivel több időt tölthettünk családtagjainkkal, ha 
egészségben és szeretetben együtt lehettünk Velük. Hálás 
szívvel köszönjük orvosainknak, ápolóinknak és minden 
egészségügyi dolgozónak a fáradozásukat, amellyel erőn felül, 
kitartóan segítettek minket a pandémia leküzdésében. Mi pe-
dig folytatjuk értük továbbra is imáinkat, hiszen a kitartó imá-
nak gyógyító ereje van. 
Amikor 2020 októberében plébánosunk, Kopasz István atya 
megfertőződött és súlyos betegen kórházba került soha nem 
látott összefogás indult el Zsombón is, imalánc formájában a 
gyógyulása érdekében. Végtelenül hálás vagyok Urunknak, Is-
tenünknek, hogy meghallgatta kitartó imáinkat és István atyát 
meggyógyította a koronavírus okozta hosszú betegségéből, s 
felépülve, 2021 júliusától ismét plébánosunkként szolgálhatta 
már Őt Zsombón. Köszönet Mindenkinek, aki hitt a közös, ki-
tartó ima erejében. 
Ugyanekkor „véget ért egy nyolc hónapos kirándulás” is- aho-
gyan Dr. Janes Zoltán atya említette a zsombói helyettesíté-
sét. Nem is akármilyen kirándulás volt ez Testvérek. Nagyon 
nehéz időszakban kellett Zoltán atyának ugyanis helytállnia 
nálunk. Először is ebben a nyolc hónapban lezajlott a Covid 
járvány második és harmadik hulláma. Azután mindenképpen 
meg kell említenem, hogy éppen ebben az időszakban kellett 
két korábbi nagy értékű pályázatunk műszaki és pénzügyi el-
számolását is megtennünk, sikerrel. Továbbá a sikereken fel-
buzdulva úgy döntöttünk, hogy kiaknázva a megnyíló lehető-
ségeket, újabb és újabb pályázati lehetőségeket célzunk meg 
templomunk és közösségünk fejlesztése érdekében, így idén 
tavasszal négy további pályázatot dolgoztunk ki és adtunk be. 
Ma már örömmel számolhatok be arról, hogy az előzőekben 
említett pályázatok közül kettő, a templomunk orgonájának 
felújítására beadott pályázatunk, valamint plébánia épüle-
tünk energetikai hatékonyságának növelésére beadott pályá-
zatunk is nyertes lett, így jövőre ismét folytatjuk az évekkel 
ezelőtt megkezdett állapot megóvó fejlesztéseinket. Hála és 

köszönet Zoli atyának a felénk áradó szeretetéért és Minden-
kinek, aki bármilyen formában is segítette és segíti munkán-
kat a pályázatok sikeres összeállításában és majdani megvaló-
sításában. 
Örömmel számolhatok be arról is a kedves Testvéreknek, 
hogy idén ősszel végre elkészülhetett kiegészítő tereink felújí-
tása is. Így új festést, világítást és fűtést kapott a hittanterem, 
megújult a konyha és a vizesblokk, valamint megszépült a sek-
restye is, ezáltal biztosítva a Szentmisékre történő felkészülés 
komfortosabbá tételét azok számára, akik ezeket a tereket 
használják. 
Külön köszönetet szeretnék mondani most Reusz József atya 
egész éves állhatatos segítségéért is, aki nélkül bizony nagyon 
nehéz lett volna István atyának és Zoltán atyának is a teendő-
iket ellátni három különböző településen. Továbbá köszönet 
illeti Miklós bácsit, Franciska nénit és Tamás kántorunkat is 
kitartó és felbecsülhetetlen szolgálatukért! 
Bízom benne, hogy idén Karácsony éjszakáján Jézus valóban 
meg tudott születni mindannyiunkban és ahogyan Szenteste, 
úgy életünk minden további napja is igazán boldogsággal és 
békességgel teli lesz! Magam és a zsombói Kisboldogasszony 
Plébánia világi tanácsadó testületének minden tagja nevében 
kívánok Mindannyiuknak szeretetben és egészégben gazdag, 
nagyon Boldog Új Évet! 

(Dr. Kispéter Gábor elnök) 
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