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HÁLA AZ AJÁNDÉKOKÉRT 

Kedves Zsombói Testvérek! Úgy hozta az élet, hogy – 
Adalbert atyához hasonlóan – öt év után én is, mi is (Józsi 
atyával) elköszönünk a plébánia-közösségtől és a falutól. 
Augusztus első napjától püspök atya Mórahalomra he-

lyezett. Bizonyos körül-
mények miatt kevés idő 
maradt a búcsúzásra, 
ezért is gondoltam, hogy 
ha röviden is, de leírom 
köszönetemet.  

Elsőként a Plébániai Ta-
nácsadó Testület tagjait 
említem, akikkel évekig 
együtt terveztünk és dol-
goztunk, akikkel a havi ta-
lálkozás összekovácsolt, 
akiknek javaslatai segítet-

tek, akiknek kérdései inspiráltak, hallgatásuk elgondol-
kodtatott, akik sokszor magukat nem kímélve áldoztak 
időt és pénzt a plébániaközösségre. Köszönet Kispéter 
Gábornak, aki szeretettel fogta össze a Testületet. Aján-
dék volt sekrestyésünkkel, kántorainkkal és akolitusunk-
kal: Franciskával, Tamással, Ritával és Miklós bácsival 
együtt szolgálni, és persze a hitoktatókat, Mónikát és Ta-
mást is meg kell említenem. Hálásan gondolok minden 
más segítőre is: a templomtakarításban segítőkre, a 
templom előkertjének gondozóira (Annuska nénire és 
Vili bácsira), a kommunikációs csoport nehézségek ide-
jén is kitartó tagjaira: Marcsira és Gáborra, a Szent Mó-
nika Imacsoportra sokféle szolgálatára, a baba-mama 
körre, a középiskolás csoportra, a Schola és a Jelenlét Ze-
nekar zenei szolgálatára és a Karitász csoportra.  

Köszönöm Gyuris Zsolt polgármester úr mindig segítő 
hozzáállását (különösen a templom felújítása időszaká-
ban kapott lehetőségeket a szentmise bemutatására), 
nem elfelejtve a Művelődési Ház jóindulatát sem. Örül-
tem az Óvodával és Iskolával való szép együttműködés-
nek is, amely főként Fogasné Matula Zsuzsa és Pálmai 
Péter jó együttműködő készségének volt köszönhető.  

És miért vagyok még hálás? Azért a bizalomteli imáért, 
felém sugárzó figyelemért és segítőkészségért, amellyel 
súlyos betegségemben mellettem álltak és támogattak! 

Itt nyilván nem hiányzott a paptestvérek, és főként Janes 
Zoltán atya szeretete sem, aki ebben az időszakban he-
lyettesített.  

Hálás vagyok a hittanos táborokért, a sok szép, együtt 
megélt egyházi ünnepért, a zarándoklatokért, a temp-
lom felújításáért, a közös munkákért, a vasárnapi szent-
misékért, a jubiláns házasokért és a betegekért. De leg-
főképp Istennek legyen hála mindezért! 

Püspök atya egy fiatal, 37 éves paptestvért, Olasz Attila 
atyát küldi Zsombó, Üllés és Forráskút lelkipásztori fel-
adatainak ellátására. Biz-
tos vagyok benne, hogy őt 
is nagy szeretettel fogad-
ják és segítik majd.  

Úgy érezzük József atyával, 
hogy számunkra Zsombó, 
Üllés és Forráskút Isten 
tegnapi ajándéka, Móra-
halom pedig Isten mai 
ajándéka. Hálásak vagyunk 
mindkettőért. Isten áldjon 
meg minden zsombóit! 

(István atya) 
 

 

VASÁRNAP 
07.31. 

 
11:00 
 
 
18:00 

ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP 
Kura András halála 20. évf., 
Lajkó és Kura család élő és 
elhunyt családtagok 
Engesztelő imaóra 

CSÜTÖRTÖK 
08.04. 

17:30 

18:00 

Szentségimádás 

Igeliturgia 

PÉNTEK 
08.05. 

8:00 Rózsafüzértársulat élő és el-

hunyt tagjaiért 

SZOMBAT 
08.06. 

URUNK SZÍNEVÁLTOZÁSA – Ü 

VASÁRNAP 
08.07. 

 
11:00 
 
18:00 

ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP 
Soós Dezső, élő és elhunyt 
családtagok 
Engesztelő imaóra 


