
Plébániai közösségünk 2014. januári képviselőtestületi gyűléséről
 számolunk be, rövid összefoglalót készítettünk egyházközségi találkozónkról

Az összefoglaló

2014. január 29-én tartottuk az esztendő első képviselőtestületi gyűlését plébániánk hivatalában. 
20-an voltunk, 4-en hiányoztak. 

Köszöntöttük az újonnan meghívott jelölteket: Groleanu Kornélt, Luczi Dánielt, Negrea Szilviát 
és  Pál  Zsombor  Miklóst.  A  képviselőtestület  örömmel  fogadta  őket,  várja,  hogy  az  Érsekség 
jóváhagyja tagságukat. 

Közösségünk farsangi ünnepségének szervezésével folytattuk a találkozót. Március 1-én este 7 és 
éjfél között tartjuk a Fazekas Mihály gyakorló iskola dísztermében a 150 főre tervezett farsangi 
bált. Köszöntés, bemutatkozás, népi táncház, tombola és éjfélig tartó tánc lesz „műsoron”.

A nagyböjtöt, Szent József ünnepét, templomunk búcsúját lelkigyakorlattal szeretnénk igazi lelki 
élménnyé tenni:  Borián Tibor piarista igazgató atyát hívtuk meg  március 21-22-23-ra. Húsvét 
szent napjait  a megszokott  formában kívánjuk megünnepelni  – ha lehet,  idén 12 hajléktalannak 
lábát mosnánk meg, ahogy Jézus Urunk tette az utolsó vacsorán. Húsvét után, az Isten Irgalmasság 
vasárnapján  P.  Augustin perui  misszionárius  atyával  együtt  tartjuk  a  húsvéti  szentség-
kiszolgáltatást:   a  keresztelést,  kisdiákjaink  elsőáldozását  és  a  fiatalok  bérmálását.  Kb.  20  főre 
számítunk. 

Húsvét  és  Pünkösd  között  vasárnaponként,  délután  4  órakor  zenekari  hangversenyeket 
szeretnénk tartani  templomunkban,  jó nevű cigányzenészeket,  zenekarokat  hívunk. Amennyiben 
nem  sikerül  megszervezni  ezt  a  nagyszabású  koncert-sorozatot,  úgy  nagynevű  kórusok 
hangverseny-sorozatát  tervezzük,  valószínűleg  pénteki  napokon,  az  esti  órákban,  szintén 
templomunkban.

Pünkösd vigíliáján, június 7-én este az  Emmanuel közösséget várjuk, hogy igazi „Lélekhívás” 
készítsen elő bennünket a Szentlélek eljövetelére. 

A  lelki  programok  után  a  mindennapok  gondjairól  volt  szó.  Örömmel  fogadtuk,  hogy  a 
rezsicsökkentés keretében a több mint 4 millió forintos számláink összege 10%-al csökkent, ami 
nagy dolog, nemcsak megtakarítást, hanem a nálunk maradó pénz másra fordítását is jelenti. 

Plébániánk 2013. évi számadását és a 2014. évi költségvetést mutattuk be a képviselőtestületnek. 
A részletes megvitatás után egyhangúan elfogadták.

Külön  téma  volt,  meghívott  tanácsadóval  orgonánk  felújításának  terve.  Harmath  Dénes, 
plébániatemplomunk orgonistája vállalta a szervezési munkákat. Fassang László és Szabó Balázs 
szakemberek megfelelő pályázati segítséggel próbálják megújítani orgonánkat. Ehhez el kell adni a 
kóruson,  évek  óta  beépítetlen  játszóasztalt,  és  azt  a  sípsort,  amelyet  nem  tudtunk  beépíteni 
orgonánkba. Ez a két tétel adja alapját a felújításnak. Összege: kb. 2.5 millió forint.

Ezen kívül több koncert, előadás bevételét,  valamimnt  különgyűjtést tartunk, hogy a pályázatok 
mellett így is segítsük orgonánk felújítását.

A nyári tervek között örömmel hallottuk, hogy szinte mindegyik közösségünk tervez nyári tábort, 
együttlétet, közös pihenést, lelki felfrissülést. 

Isten áldja Józsefváros képviselőtestületét!

(A találkozó után egyikünk ezt mondta: „Él a közösség, él Józsefváros!” Éljen!)

Bajzáth Ferenc
 plébános    


