
A 2017. OKTÓBERI KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSRŐL

A nyár befejeződése után harmadszorra tartottunk képviselőtestületi  ülést.  Az első
megbeszélésnél  Tóni  atya  biztatására  megállapodtunk  abban,  hogy  minden
alkalommal a képviselők közül egy sorra kerülő személy fogja majd tartani az ülést.
Múlt  hónapban elsőnek Barna Gábor  kapott  szót,  amely  a  reményeink szerint  jól
sikerült.  Gábor  lényegre  törően  rátért  az  aktuális  év  eleji  Ars  Sacra  Fesztivál
programjaira,  a  tanévnyitás,-  és  a  plébánia  beindulásának  kezdeti  nehézségeire,
illetve örömeire. Köszönjük szépen Gábornak a munkáját! 

A tegnapi  nap Konrád Ágnes  hitoktatónkra  került  a  sor.  Ági  a  megbeszélést  egy
imával  és  egy  kis  elmélyüléssel  kezdte,  aztán  egy  körkérdéssel  invitálta  a
jelenlevőket a közös munkához. Az elmúlt hónapban, miben éreztük Isten jelenlétét
az  életünkben?  Erre  a  kérdésre  többen  a  KÉSZ  máriagyűdi  zarándoklatot,  a
Medjugorje imaestet és a plébániai lelki napot emelte ki. Ezután Ági a Tóni atyát
kérte  fel,  emelje  ki  azt,  a  programot,  amely  sikeresebbnek  bizonyult  az  elmúlt
hónapban.  Atya  pár  szóval  visszatekintett  a  Fesztiválra,  a  zarándoklatra,  az
elsőáldozásra és a bérmálkozókra készülőkre.  Ekkor szóba került,  hogy a 2020-as
kongresszus pont ütközni fog az őszi Ars Sacra Fesztivál programjaival, ezért fontos
lenne,  ha  Hívők  körében  is  minél  több  segítő  kezekre  számíthatnánk  ezek
lebonyolításában. A fesztiválra több kiállításra és kevesebb templomi hangversenyre
kéne összpontosítani,  mert  az  emberek a  munka és  családi  feladatok mellett  nem
tudnak minden nap a templomi rendezvényeken részt  venni.  Nagyon jó volna, ha
jövőre  a  nyitott  templomok  napján  összefognánk  a  8-dik  kerület  ökumenikus
templomaival  egy  közös  séta  erejéig,  mert  ezzel  jobban  megismerhetjük  a
közelünkben élő hívek közösségét is.

Aztán rátértünk a munkacsoportok beszámolóira és sajnálattal hallgattuk Edit szavait,
miszerint a plébánia beindulása komoly kiadásokat hozott magával, amelyre csak a
termek hasznosítása hozhat némi enyhülést. A részletes főkönyvi kivonat elemzése
folytán szomorúan hallgattuk, hogy a plébánia pénztárába a harmadik negyedévben
70eFt  egyházi  hozzájárulás folyt  be,  így továbbra sem tudunk gondnoki  feladatot
ellátó  személyt  foglalkoztatni  az  épületben.  Szociális  csoporton  belül  a  közelgő
karitász feladatai kerültek szóba, mint pl. a november 19-én a központi gyűjtés, az
Erzsébet napi kenyér és karitász naptár megrendelése, szállítása. 

Liturgikus munka: Ági vállalta a ministráns ruhák mosását, és a templomtakarítását is
felosztottunk  a  csoportok  között.  Ehhez  szeretettel  várunk  híveink  köréből  is
önkénteseket.  Érdeklődni  lehet  Landesz  Gyulánál.  A halottak  napja  közeledtével
tisztáztuk a templom nyitva tartását, amely szerint  október 30. és 31-én 14.00-19.00,
november 1. és 2-án 08.00-10.30. és 14.00-19.00 között látogathatóak a sírhelyek  . A
templom őrzéséhez a csoportok tagjai közül önkéntesekre számítunk. 

Oktatás: A szentmiséken részvevő új ministránsok képzése az ünnepek közeledtével
fontos feladat. Ági a csoportok beszámolói után, még rátért a közelgő feladatokra,
amely  közül  kiemelnénk  az  első  alkalommal  megrendezésre  kerülő  Szüreti  Bált,
amely  október  28-án  este  18.00-21.00-ig  tart.  Belépő  500  Ft,  továbbá  szívesen



fogadunk  a  közös  asztalra  egy  kis  süteményt  és  üdítőt.  Ezen  a  napon  lesz  még
kézműves játszóház, amelyre szeretettel várjuk az érdeklődőket! A Hősök emlékére
Faure: Requiem hangversenyt rendezünk a templomban zenekari kísérettel. Előadja a
Szervita Kórus. Végül hálát adva a közös munkának egy imával zártuk az ülést. A
legközelebbi találkozás november 20-án lesz!         

Varga Éva


