
A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2022. május 15. 

 

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 

ŐÁLTALA, ŐVELE ÉS ŐBENNE 

Május 9-11-ig a püspökség jóvoltából egyházmegyénk 
néhány hitoktatójával valamint Serfőző Levente atyával 
együtt részt vehettem a XX. Országos Katekumenátus 

Konferencián. E jubile-
umi találkozóra Eszter-
gomban került sor. Az 
ország különböző terü-
letein szolgáló papok-
kal, szerzetesekkel, ka-
tekétákkal és kateku-
menekkel együtt keres-

tük a választ arra, hogy miként lehet segíteni embertár-
sainkat abban, hogy rátalálhassanak Jézusra és szemé-
lyes kapcsolatba léphessenek vele. A közel 100 résztvevő 
közt nagy élményt jelentett a találkozás és beszélgetés 
Palya János atyával, aki még a 90-es évek elején egy rö-
vid ideig ellátta Bordány mellett Zsombó lelkipásztori fel-
adatait is.  

A konferencia minden előadása és fakultációja közép-
pontjában keresztény létünk lényege az Eucharisztia állt. 
Nagyszerű előadásokat hallhattunk az étkezés és az Ol-
táriszentség kapcsolatáról, a szentségi felkészítés jelen-
legi helyzetéről, és az ott tapasztalható kihívásokról, az 
Eucharisztiáról mint az egyetlen és örök áldozatról, a be-
avatottság bibliai formáiról. Különlegesnek találtam azt 
a két részes előadást, mely az emmauszi tanítványokról 
szóló bibliai történet alapján vette végig a kereső ember 
Jézusra találását és be-
avatását, valamint az 
ebben a folyamatban 
kísérő és segítő, hitét 
gyakorló és élő ember 
szerepét. De nagyon 
lelkesítően hatott a 
görög katolikus testvé-
reink gyakorlatába is bepillantást nyerni. 

Nagyszerű tanúságtételeket hallhattunk arról, hogy 
egyes plébániákon miként foglalkoznak a gyermekek, a 
fiatalok és a felnőttek szentségi felkészítésével. Ezt a fo-
lyamatot nevezi az Egyházunk katekumenátusnak. Ez 
több, mint egy tanfolyam, képzés vagy mint a hitoktatás. 
Fontos szerepet kap a befogadó csoport, akik már gya-

korolják, élik a hitüket, s jelenlétükkel, imádságukkal, ta-
núságtételükkel segítik azokat, akik keresik a válaszokat 
életük nagy kérdéseire, s szeretnének Jézussal egyre mé-
lyebb kapcsolatba kerülni, s mindezt szentségi módon 
megélni. 

A beavatódás liturgikusan megünnepelt fokozatai, a 
szentségek plébániai közösségben történő kiszolgáltatá-
sai nagyban erősíthetik a már hitre jutott emberek elkö-
teleződését is. Nekünk, akik már régóta Isten gyermeke-
inek mondhatjuk magunkat újra és újra rá kell csodálkoz-
nunk, hogy milyen kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy 
már itt a földön Isten országához tartozhatunk, s hogy 
szentmiséről szentmisére Jézusból élve meríthetünk 
erőt ahhoz a zarándokúthoz, mely nem csak az örökké-
valóság felé visz, hanem már most összeköt vele és a li-
turgia által részesít benne.  

Kívánom, hogy az Egyházközségünk az Oltáriszentségből 
erőt merítve tudjon a világ világossága lenni, és azt a fé-
nyességet, melyet a feltámadt Úr dicsősége ragyog ránk, 
továbbragyoghassuk mások felé. 

(Gábor Tamás) 
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Májusi litánia 
Szentmise 
Görögkatolikus szentmise 
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KEDD 
05.17. 

7:45 

8:00 

Májusi litánia 

Szentmise 

CSÜTÖRTÖK 
05.19. 

17:45 

18:00 

Májusi litánia 

Igeliturgia 

VASÁRNAP 
05.22. 

 
10:45 
11:00 
17:00 
18:00 

HÚSVÉT VI. VASÁRNAPJA 
Májusi litánia 
Szentmise 
Görögkatolikus szentmise 
Engesztelő imaóra 


