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KEDVES TESTVÉREK! 

2022, azaz az idei évünk 2021 után végre kicsit nyugodtabbra 
sikeredett, már ami a COVID járványhelyzetet illeti. Imáink 
meghallgattattak és hála Istennek, a vakcinák kifejlesztésével 
sikerült végre eredményt elérnünk az egészéges jövőt ille-
tően. A járvány miatt egészségileg és gazdaságilag kialakult 
nehéz élethelyzet azonban itt maradt velünk, így különösen 
nagy felelősséget hagyva számunkra, hogy kötelességünk sze-
rint gyakorolhassuk keresztényi segítő szolgálatunkat ember-
társaink felé. Hálás szívvel köszönjük orvosainknak, ápolóink-
nak és minden egészségügyi dolgozónak a fáradozásukat, 
amellyel erőn felül, kitartóan segítettek minket a pandémia 
leküzdésében. Mi pedig folytatjuk értük továbbra is imáinkat, 
hiszen a kitartó imának gyógyító ereje van. 
Ahogyan azt már korábban említettem, a pályázati sikerein-
ken felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy kiaknázva a további 
megnyíló lehetőségeket, újabb és újabb pályázatokat céloz-
tunk meg templomunk és közösségünk fejlesztése érdekében, 
így tavaly 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. Orgonánk felújítása mind hangtechni-
káját illetően, mind pedig külső megjelenésében idén évköz-
ben azóta el is készült, s már új pompájában és hangzásában 
szolgálja közösségünket a szent liturgiákon. Hála és köszönet 
ezért Kopasz István atyának, Csibi Balázs orgonaépítőnek, Gá-
bor Tamás kántorunknak, Bálint Vilmos asztalos-mesternek és 
mindenkinek, aki bármilyen formában is segítette munkájukat 
az orgonapályázat sikeres összeállításában és megvalósításá-
ban. November hónapban plébániánk felújítása is megkezdő-
dött a szükséges bontásokkal. Azonban az építőiparban bekö-
vetkezett jelentős áremelkedések miatt a pályázatban meg-
határozott műszaki tartalom megvalósításához sajnos még 
kb. 7,5 millió Ft hiányzik. Egy település színvonalát meghatá-
rozza, hogy van-e egy közösségnek helyben lakó lelkipásztora. 
Eddig az épület rossz állapota miatt ez nem volt lehetséges. 
Ha most összefogással, a hívek segítségével sikerül felújítani a 
plébániát, akkor mindig lesz helyben lakó papja Zsombónak, 
akihez bátran fordulhatnak. Hálás szívvel köszönjük azoknak, 
akik már az elmúlt hetekben adakoztak, de továbbra is kérjük 
a kedves testvérek adományait, melyeket személyesen a 
templom sekrestyéjében (bizonylat ellenében) Bálintné Fran-
ciskának lehet fizetni, vagy banki átutalással lehet utalni az 
alábbi számlaszámokra. Az adományozókért hálaadásul egy 
éven keresztül minden hónap első vasárnapján szentmisét 
ajánl fel plébánosunk. Amennyiben lehetőségük engedi, kér-
jük, támogassák a plébánia felújítását! 
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Július 31-én búcsúztattuk településünktől Kopasz István atyát, 
akit Püspök atya mórahalmi plébánossá nevezett ki. Ahogyan 
azt a búcsúzó Szentmisén már megtettem, ezúton is szeret-
nék hálás szívvel köszönetet mondani a sok-sok bemutatott 
Szentmiséért, igazán felemelő és építő tanításért, a közös 
imákért, a négyszemközti beszélgetésekért és közösségünk 
építéséért, összekovácsolásáért, amit István atyától kaptunk, 
kaphattunk az elmúlt években. Külön köszönetet szeretnék 
mondani Reusz József atya állhatatos segítségéért is, aki nél-
kül bizony nagyon nehéz lett volna István atyának mindezeket 
a teendőket ellátni három különböző településen. Szóval 
most hálával telt szívvel köszönöm meg magam és egyházköz-
ségünk nevében István atya irántunk tanúsított szeretetét. A 
jó Isten áldását kérjük életére, további szolgálatára, papi hiva-
tására! Köszönünk mindent! 
Augusztus 01-től Olasz Attila plébános atyát köszönthettük 
egyházközségünkben, aki Zsombó mellett, Forráskút és Üllés 
plébánosaként is szolgálja azóta közösségeinket. Nagyon nagy 
szeretettel fogadtuk Őt nálunk és igyekszünk minden támoga-
tást megadni Neki ehhez a sokszor erőt próbáló, kihívásokkal 
teli, azonban nagyon nemes feladathoz. Isten áldását kérjük 
Attila atya életére, papi hivatására és zsombói szolgálatára! 
Továbbá köszönet illeti Miklós bácsit, Franciska nénit és Ta-
más kántorunkat is kitartó és felbecsülhetetlen szolgálatu-
kért! 
Magam és a zsombói Kisboldogasszony Plébánia világi tanács-
adó testületének minden tagja nevében kívánok Mindany-
nyiuknak szeretetben és egészségben gazdag, nagyon Boldog 
Új Évet! 

(Dr. Kispéter Gábor, elnök) 
 

VASÁRNAP 

01.01. 

 
 
14:00 
 

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (ÚJÉV) 
– FÜ 
Mária, a Világ Királynője tisztele-
tére és közbenjárását kérve 
Magyarországért 

CSÜTÖRTÖK 

01.05. 

8:00 Szentségimádás, utána igeliturgia 

PÉNTEK 

01.06. 

 
 
11:00 

URUNK MEGJELENÉSE 
(VÍZKERESZT) – FÜ 
Rózsafüzértársulat élő és elhunyt 
tagjaiért 

VASÁRNAP 

01.08. 

 
 
11:00 

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE – 
Ü 
Zádori Ivánnéért, Zádori és Bálint 
szülőkért, élő és +cs.tagok 


