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BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐTESTÜLETI 2018. MÁRCIUS 5-I 

ÜLÉSÉRŐL 

 
Az ülést Mazgon Gábor Sándor plébániai kormányzó megnyitotta és megállapította, hogy az 

határozatképes. Az ülésen a követekző napirendi pontok kerültek megbeszélésre: 

1. Kert pályázat 

2. Új áldoztatók 

3. Felkészülés a nagyhétre 

4. Várható programok 

5. Egyházközösségi hírlevél 

 

 

1. Kert pályázat 

A kert pályázatból fennmaradt 370 000 Ft. A fedettre tervezett rész tetejének váza elkészült, 

azonban a végleges tetőre jelenleg nincs fedezet, ezért átmenetileg ideiglenes tetőt fognak 

elhelyezni, hogy használatba tudjuk venni. 

 

 

2. Áldoztatók 

4 új áldoztató (Varga Noémi, Godányi Kriszti, Baksay Gergely és Hazslinszky Gábor) kapott 

engedélyt. A március 4-i, vasárnapi 9 órás szentmisén beiktatásra kerültek. A szentmiséken 

továbbra is a férfi áldoztatók fognak közreműködni. A tervek szerint a vasárnapi 9 órás misén 

további két áldoztatóra, a vasárnap esti misén pedig egy áldoztatóra lesz szükség. A női 

áldoztatók segítségét az idősek meglátogatásában és áldoztatásában kérjük.   

További engedélyt várhatóan májusban fog kapnai Soósné Németh Adrienne. 

 

 
3. Felkészülés a nagyhétre 

A feladatok beosztását (ministrálás, lábmosás résztvevői, olvasmányok, nagypénteki 10 

könyörgés, nagyszombati feladatok, perselyezés a miséken, baldachin vivők, szentsír 

elpakolása) a Liturgikus munkacsoport szervezi meg. 
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A szertartások időpontjai nem változnak: 

− Virágvasárnap reggel 7:30 órakor nincs szentmise. 

− Nagycsütörtök 18:30 

− Nagypéntek 18:30 

− Nagyszombat 18:00 

A passió éneklést és a húsvéti énekkart Sapszon Bori szervezi, vezeti. A virágvasárnap előtti 

szombat esti és a vasárnapi esti misén a passió olvasását Godányi Kriszti szervezi. 

 

Nagycsütörtök: A mise után a virrasztást Baksay Gergő fogja vezeti, az éneklést pedig 

Godányi Kriszti szervezi. Virrasztás alatt lesz gyónásra lehetőség- 

 

Nagypéntek: A keresztút (15 órakor) felelőse a képviselőtestület, a szöveget Varga Marci 

hozza, a stációkat Szauer Kristóf osztja fel a tagok között. Az állomásokat gyerekrajzok 

jelzik, a rajzok előkészítését Hajderné Zsófi és Göncz Orsi szervezi. 

Nagyszombat: A tűzszenteléssel kapcsolatos előkészítő feladatokat Göncz Gyula végzi. Az 

oltárkép külső megvilágítását Szauer Kristóf szervezi. A szentmisén 3 olvasmányt olvasunk, 

keresztelés nem lesz. A misén felnőttek perselyeznek. A körmeneten az éneklést az énekkar 

tagjai segítik, ill. Mátyássy Dani vezeti mikrofon segítségével. A körmenetben a 

képviselőtestület a ministránsok mögött fognak haladni. 

Húsvétvasárnap: A 9 órás misén ministránsok perselyeznek. 

 

4. Várható programok 

A 2018. március 24-án tartandó lelki napon lesz gyermekfelügyelet. A kiscserkészek más 

programon vesznek részt azon a napon, de a nagyobbak vállalják a gyermekfelügyelet 

megszervezését. 

 

2018. április 14-én egyházközségi kirándulás lesz Esztergomba. 

 

2018. május 13-án, 11:00 órakor lesz a bérmálás, Snell György püspök fog bérmálni. Utána 

papi ebéd lesz a plébánián. 
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5. Egyházközségi hírlevél 

A Kommunikációs munkacsoport évente két nyomtatott hírlevél kiadását tervezi. Az első 

szám idén húsvétkor, a második karácsonykor jelenne meg. A tervezett terjedelme 8 db A5 

oldal. 400 példányban kerülne nyomtatásra. A célja a tájékoztatás a tervezett és megtörtént 

eseményekről, a képviselőtestület döntéseiről. A hírlevél a templom honlapján is elérhető 

lesz, ezen kívül a barossfórum és a barossi hírlevél levelező listán is elküldik.  

  

 

A következő testületi ülés 2018. április közepe lesz (a pontos dátum a plébánia kert 

pályázattól függ, amelyben dönteni szükséges), utána pedig 2018. május 7-én, hétfőn 20:00 

órakor lesz. 

 


