A zsombói Kisboldogasszony Plébánia hírlevele – 2021. szeptember 19.
NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUS
Szeptember 12-én a Hősök terén bemutatott pápai szentmisével ért véget az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus.
Kis csapatunk hajnalban négy faluból (Zsombó, Bordány, Üllés
és Forráskút) két busszal indult el erre a misére.
Megtapasztalhattam, hogy otthon a televíziók előtt ülve
ugyan sokkal jobban láthatták, ami történik, de a jelenlétünkkel részesévé váltunk az élménynek, amit szeretnék most
megköszönni a szervezőknek.
Hiszem, hogy ez sokkal többet adott nekünk.
Az a nap nem olyan volt, mint a többi. Reményt adott, hogy a
hitünk élő és vidám minden korosztályban. Látni a csoportok
hittel teli, mosolygós érkezését, egy csodás közösség tagjává
tett bennünket. Látni a gyerekeket, akik apjuk nyakában ülve
és nézelődve mutatták, beleszülettek a hitbe, s ez természetes közegük. Látni a cserkészcsapatokat, akik énekeltek és integettek nekünk. Elolvasni a sok-sok táblát, melyet büszkén
feltartva mutatták a sok ismerős és ismeretlen helyet, ahol
még fontos, hogy Jézus földi helytartóját szeretettel fogadják.
Elénekelni a Pápai himnuszt a pápának több százezer hívővel
együtt, mindez igazán megható volt.
Eszembe
juttatta,
hogy ilyen lehetett a
Csodálatos kenyérszaporítás, ami az
Eucharisztia előjelének is felfogható volt.
Mi is csodára vártunk
a tömegben, s megkaptuk a pápa természetes mosolyában és
szavai által. Azóta is
mindennap hallom
Jézus kérdését a pápa hangján, hogy „Ki vagyok én valójában
a te számodra?” A Szentatya segít is a saját válaszunk megalkotásában:
„Ki vagyok a te számodra?” Ez egy olyan kérdés, amely mindannyiunktól nem csupán egy pontos választ vár el a katekizmus alapján, hanem személyes, életünkkel adható választ.
A keresztény útja nem a siker ostromlása, hanem éppen azzal
veszi kezdetét, hogy hátralépünk egyet, s ez megszabadít attól, hogy a középpontban legyünk, ki tudunk lépni középről.
Engedjük, hogy Jézus, az élő kenyér, kigyógyítson a bezárkózásból, megnyisson az osztozásra, feloldja merevségeinket és
magunkba zárkózásunkat, hogy megszabadítson abból a bénító szolgaságból, amikor csak saját képünket védjük, és elvezessen oda, ahova ő akar.

Engedjük, hogy a találkozás Jézussal az Eucharisztiában átalakítson bennünket, ahogyan átalakította a nagy és bátor szenteket, akiket tisztelünk, mint Szent Istvánt és Szent Erzsébetet
is. Csakúgy, mint ők, mi se elégedjünk meg kevéssel: ne érjük
be egy olyan hittel, amely csak a szertartásokból és az ismétlésekből él. Nyíljunk meg a megfeszített és feltámadt Isten
botrányos újdonságára, aki megtört kenyérként életét adja a
világért. Akkor örömben fogunk élni és örömet viszünk mindenhová.
Ezzel az üzenettel telve értünk haza, s ezt szerettem volna
megosztani veletek.
(Hódi Teréz)

RÖVID HÍR
A templomunk Szent Margit Scholájának (gyermekkórus) közössége szeretettel várja a már olvasni tudó és énekelni vágyó
gyermekeket és fiatalokat, hogy a vasárnapi és az ünnepi
szentmiséket közös énekes szolgálatukkal tegyék szebbé.
Érdeklődni a szentmisék után Gábor Tamásnál vagy Ritánál lehet.
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ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
Galiba István, felesége Matild,
unokájuk Nikolett élő és elhunyt
családtagok

18:00 Engesztelő imaóra
Kim Taegon Szent András áldozópap,
Csong Haszang Szent Pál és társaik, vértanúk – E
Szent Máté apostol és evangélista – Ü
8:00
Szentmise
Pietrelcinai Szent Pió áldozópap
–E
18:00 Igeliturgia
Szent Gellért püspök és vértanú – Ü

11:00

18:00

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP – elvándorlók és menekültek világnapja
zsombói családokért és fiatalokért
Engesztelő imaóra
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