
 

Kedves Hívek! 
 
Plébániánk a Magyar Falu Program keretében  
24 892 997 Ft-ot nyert, így hamarosan elkezdődik a 
plébánia-épület (paplak, parókia) felújítása. A 
pályázatban meghatározott műszaki tartalom 
megvalósításához sajnos még kb. 7,5 millió Ft 
hiányzik. 
Egy település színvonalát meghatározza, hogy van-e 
a közösségnek helyben lakó lelkipásztora. Eddig az 
épület rossz állapota miatt ez nem volt lehetséges. 
Ha most az Önök segítségével sikerül felújítani a 
plébániát, akkor mindig lesz helyben lakó papja 
Zsombónak, akihez bátran fordulhatnak. 
Ehhez kérjük a kedves testvérek adományait, 
melyeket személyesen a templom sekrestyéjében – 
bizonylat ellenében – Bálintné Franciskának lehet 
fizetni, vagy banki átutalással lehet utalni a következő 
számlaszámokra: 
 

Kisboldogasszony Plébánia – Zsombó 
10702040 – 68080332 – 51300009 

vagy 
„ÉLŐ KÖVEK” Alapítvány a Zsombói 

Kisboldogasszony Plébániáért  
(alapítványi adószám: 19561204-1-06) 

57100209-12015434 
 
Az adományozókért hálaadásul egy éven keresztül 
minden hónap első vasárnapján szentmisét ajánlok 
fel. Amennyiben lehetőségük engedi, kérjük, 
támogassák a plébánia felújítását! 
 
Jó szándékukban bízva imával: 

 

 
Tisztelt gyászoló Hozzátartozó(k)! 
 
Sajnos az idei évben át kellet élnie a legnehezebben 

feldolgozható veszteséget, szeretett 

hozzátartozójának elveszését, akihez élmények, emlékek 

és érzelmek sora fűzi Önt és családját. 

Az Egyház szeretne ebben a nehéz időszakban Önök 

mellett állni, ezért 2022. november 2-án 11 órakor a 

zsombói Kisboldogasszony templomban megemlékezünk 

azokról az idén elhunyt zsombói 

lakosokról, akiket katolikus szertartás szerint helyeztek 

örök nyugalomra. A szentmisét ezen a napon 

értük ajánlom fel. A szentmise valóban engesztelő áldozat 

élőkért és holtakért, amit Krisztus Urunk 

rendelt, és amivel a leghatékonyabban ki tudjuk fejezni a 

szeretetünket elhunyt hozzátartozóink iránt, 

így is segítve őket az örök haza felé. Közös imádságunk 

által is hirdessük a feltámadás örömhírét! 

Szeretettel várjuk Önt és családját erre a szentmisére! 

 

Imával és szeretettel:                  

       Olasz Attila  

         plébános 

 
 

VASÁRNAP 

10.23. 

11:00 

 

 

 

 

18:00 

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP  

Szentmise  

ⴕ Faragó István, felesége Mária, 

ⴕ Gábor János, felesége Magdolna, 

élő és elhunyt családtagok 

Engesztelő imaóra 

CSÜTÖRTÖK 

10.27. 

9:00 Szentmise 

 

PÉNTEK 

10.28. 

8:00 

 

Iskola mise 

VASÁRNAP 

10.30. 

11:00 

 

 

 

17:00 

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP  

Szentmise 

Huszta Mihály, felesége Mária, élő 

és elhunyt családtagok 

Engesztelő imaóra 
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A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2022. október 23.  


