
A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2022. szeptember 11. 

 

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: Móráné Öszterling Mária, Kispéter Gábor 

KATOLIKUS TÁRSADALMI NAPOK 

„Egy évvel a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus után 
ismét nagy találkozóra készül a katolikus közösség. Szept-
ember 19-25. között Szegedre irányul a figyelem, amely 
házigazdája lesz az idei Katolikus Társadalmi Napoknak 
(KATTÁRS). Rengeteg lelkiségi, kulturális és tudományos 
programmal készülnek a szervezők. A hét célja, hogy az 
Egyház megmutassa, hogyan és hányféle módon vesz 
részt a társadalom életében. (…) A Katolikus Társadalmi 
Napok (KATTÁRS) programsorozat mottója: „Megújulni 
közös értékeinkben.” 
 
„Serfőző Leventével, a szervező Szeged-Csanád Egyház-
megye oktatási helynökével beszélgettünk arról, miben 
lesz más az idei rendezvénysorozat, mint az eddigiek.” 

„– A megújulás szó hallatán a legtöbb ember olyan cse-
lekvésre gondolhat, mint egy ruhásszekrény átpakolása-
kor, hogy a megunt, megkopott darabokat leselejtezik, a 
használhatókat és a kedvenc darabokat megtartják. Az 
Egyház esetében azonban inkább egy szemléletváltásról, 
vagy inkább egyfajta nyitásról beszélhetünk a kívülről el-
hangzó vélemények meghallgatásáról? 

– Ferenc pápa egy olyan missziós irányváltásról beszél, 
melynek egyik karaktere a kilépő és megújuló Egyház 
képe. Egy ilyen nyitás bátorságot kíván a keresztény kö-
zösségtől, melynek el kell gondolkodnia és új kezdemé-
nyező stílusban kell megszólítania a társadalmat. Erre hív 
mindannyiunkat a szinodális út, amelyen az Egyház jár, 
előmozdítva ezzel egymás értékeinek a megismerését, a 
meghallgatást, együttműködést és a társadalommal való 
dialógust. Megvizsgáljuk, hogy melyek azok a külső for-
mák és tényezők, melyek kevéssé hangsúlyosak az éle-
tünkben és mi az, amire több figyelmet kell fordítanunk. 
A KATTÁRS esetében be tudjuk mutatni az Egyház társa-
dalmi tanítását és teret adunk a bölcs és kulturált viták-
nak, beszélgetéseknek.” 

„– Miben lesz más, témák, programelemek tekintetében 
a szegedi KATTÁRS az előző rendezvényekhez képest? 

– Új programelem lesz az előző KATTÁRS rendezvényekhez 
képest, az egyetemistákkal való párbeszéd. A KATTÁRS be-
lép a Szegedi Tudományegyetem hatalmas auditóriumába, 
ahol egy örökzöld témáról, hit és tudomány kapcsolatá-
ról beszélget majd Szabó Gábor fizikus és Németh Norbert 
teológus, Földi-Kovács Andrea moderálásával.” 
„Nem akarok túlozni, de történelmi pillanat lesz Szeged bel-
városában az egész estés szabadtéri dicsőítő koncert, 

amelyre a Marton Zsolt váci megyéspüspök által celeb-
rált családok szentmiséje után vonulunk át a dómból gyer-
tyákkal a Dugonics térre. A missziós jellegű programon sze-
gedi dicsőítő együttesek” (az Eleven Tűz, a Szabad-ON és a 
Jelenlét zenekarok közösen) „mellett fellép Csiszér László 
zenekara, a Gável testvérek és Mező Misi is. Zenével, közös 
énekléssel szeretnénk megszólítani a szegedi polgárokat.” 

„– Milyen liturgikus programokkal várják az érdeklődő-
ket?” 

– A KATTÁRS nyitó szentmiséje szeptember 22-én, este 18 
órától lesz a Fogadalmi templomban. Szeptember 24-én, 
Szent Gellértnek, egyházmegyénk első püspökének ünne-
pén Kiss-Rigó László celebrál szentmisét a szegedi Foga-
dalmi templomban. Szeptember 25-én, a KATTÁRS záró 
napján, 10 órakor Erdő Péter bíboros, prímás mutat be 
szentmisét a Dómban. 

(Forrás: bizdramagad.hu, „Egy hét együttlét”) 
 

RÖVID HÍREK 

• A hétköznapi Szentmisék az előző vasárnapi hirde-
tésben szereplő időpontokban lesznek bemu-
tatva. 

• Október 8-ra zarándoklatot szervez Olasz Attila 
atya a három egyházközség részére Máriaradnára. 
További részletek a közeljövőben. 

• A szeptember 18-i Szentmise zenei szolgálatát a 
Jelenlét zenekar látja el. 

 

 

VASÁRNAP 
09.11. 

 
11:00 
17:00 
18:00 

ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP 
Szentmise 
Görögkatolikus Szentmise 
Engesztelő imaóra 

SZERDA 
09.14. 

A Szent Kereszt felmagasztalása – Ü 

CSÜTÖRTÖK 
09.15. 

 

9:00 

A Fájdalmas Szűzanya – E 

Varga Péter Pál halála évf. vala-

mint élő és +cs.tagok 

PÉNTEK 
09.16. 

 
 
8:00 

Szent Kornél pápa és Szent Ciprián 
püspök, vértanúk – E 
Igeliturgia 

VASÁRNAP 
09.18. 

 
11:00 
18:00 

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP 
Gáborért valamint élő és +cs.tagok 
Engesztelő imaóra 


