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¬ Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint! ¬

„Szelíden árasztja a megváltás fényét”

Mindennapi imádság 
Jézus Szívéhez

Jézus Szentséges Szíve, a mai napon Tebenned, a Te kegyel-
medben akarok élni, benne megmaradni, akármi történik is. 
Tarts távol a bűntől, és erősítsd akaratomat, hogy ügyelni 
tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre.

Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól. Kérlek, 
add meg ezt nekem a Szeplőtelen Szűzanya által. Ámen.

Húsvét ünnepén mi mást kívánhat-
nék, minthogy a megváltás fénye 
áradjon ki ránk: személyes hitünkre, 
családunk életére, a templomi közös-
ségünkre.

A feltámadási szertartás kezdetén 
hangzik fel a húsvéti örömének, mely 
ének ezzel a sorral zárul:

„... Jézus Krisztus, ki visszatérve a sírból, 
az emberi nemre szelíden árasztja a 
megváltás fényét.”

Szelíden árasztja a megváltás fényét.

Nekem, papként, az év kitüntetett 
pontja, az életem kitüntetett pontja, 
hogy a templom félhomályában ezt 
énekelhetem a hívők seregének. 
Hogy lehetek a hang, mely fennen 
hirdeti Krisztust, aki szelíden árasztja 
a megváltás fényét.

Ha csak erre a pillanatra gondolok, 
ha csak felsejlik előttem a húsvéti éj-
szakának ez a pillanata, a sötét temp-
lom, a húsvéti gyertya, az örömének 
dallama - mindennél valósabbnak 
érzem a megváltás szelíden áradó fé-
nyét. Körben a félhomályban a hívek 
sokasága. Nem látom az arcukat, de 
mégsem egy arctalan tömeg.  

Mert ebben a pillanatban egyek 
vagyunk a szomjúságban. A hit 
szépsége és fénye után szomjazunk. 
Mi, keresztények, tanítványok, az Úr 
választottai együtt isszuk magunkba 
ezt a pillanatot, az Úr éjszakájában e 
pislákoló fényt. Kicsiny fény a nagy 
éjszakában, de bennünk mégis az 
öröm, a remény, a belső megújulás 
éled, erősödik. Mert 
élteti a megváltás 
szelíden áradó fénye.

Igaz, közben fájdalom-
mal eszembe jutnak 
pillanatok, amikor 
mintegy elveszve 
érzem magam, mikor 
nem érzékelem e 
fényt. Mikor olyanok-
kal találkozom, akik 
vigasztalanul szom-
jazzák a megváltás 
fényét. Az öregség, a 
betegség, az elha-
gyatottság, a túlhaj-
szoltság, az életünk 
megoldatlan szálai. 
Megannyi sötétség, 
ahová még nem  

ragyogott be az a szelíd fény. Meg-
annyi pillanat, amikor úgy érezzük: 
eltűnt a fény.  A hitetlenség fájdal-
mával kérdezzük: talán nem is tér 
vissza? Vagy talán nem is volt sose 
igazi a fény, nem volt valóságos?

A keresztény hit annak a belátása, 
hogy a megváltás megtörtént, hogy 
a megváltás fénye valóságos, hogy 

Jézus Krisztus, 
visszatérve a sír-
ból, szelíden, de 
annál valóságo-
sabban árasztja 
ránk a megváltás 
fényét. Áradjon 
hát ki ránk a 
megváltás fénye: 
személyes hi-
tünkre, családunk 
életére, templomi 
közösségünkre!

Hittel és  
szeretettel: 
Gábor atya

   
RÖVIDHÍREKBŐL  
Szépen szól a Schola  
Bevált az új rendszer 

 
Interjú Bayer Kingával 
Célunk a talpraesettség  
és a leleményesség

   
Munkacsoport 
beszámolók 
Zajlik az élet a plébánián 

A BAroSS GÁBor-TelepI JézuS SzíVe  
eGyHÁzKözSéG HIVATAloS lApJA 

1. éVfolyAM 1. SzÁM

Plébániai tábor 5 nap 100%együttlét Felsőtárkányban!

garancia a jókedvre, szuper 
beszélgetésekre, Jézussal 

való találkozásra

JéZuS SZÍVE



2

Evangelizálni jó!

Szeretnénk megosztani veletek, mi is a 
feladata és célkitűzése az evangelizációs 
csoportnak a plébánia képviselőtestületén 
belül, melynek munkájában testületen 
kívül álló tagok is részt vesznek. 

Gábor atya vezetésével és őt segítve, szívbéli elhatározásunk, hogy 
a plébánia közösségének összefogásában, lelki életének megújí-
tásában, fellendítésében tevékenyen részt vegyünk, Jézus és a 
Szűzanya segítségét kérve ebben. 

lelki programok, imádságok (pl. szentségimádás, rózsafüzér) gya-
kori szervezésével olyan iránymutatást igyekszünk adni, mely remé-
nyeink szerint segít plébániai testvéreinket az Úr Jézus és a Szűza-
nya iránti szeretet elmélyítésében. Szeretnénk lelkesíteni őket arra, 
hogy a mindennapokban se feledkezzenek meg az egymás és a 
körülöttünk élők iránti szeretet cselekedeteinek gyakorlásáról.

legfontosabb feladatunk jelenleg a plébánia lelki felkészítése a 
következő, 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, melyet 
2020 szeptemberében Magyarország fog megrendezni. ebben a 
felkészülésben először egyéni keresztény életünk, majd közösségi 
életünk megerősítése a cél, végül pedig mindnyájunk számára a 
misszió a világ felé. 

JElENlEgi tagJaiNK:  
Varga Márton, Godányi Kriszti, Tarcsai Andrásné, Hazslinszky Gábor, 
Hervai pál, Horváth richárd, Apáthy Tímea, zahári Helga.

Szeretettel: Godányi Kriszti

A plébánia karitász csoportja 2017 adventi időszakában a 
hívek adományainak köszönhetően tartósélelmiszer-csomago-
kat osztott szét a plébániához tartozó családok között.

Összesen 11 család és 3 egyedül élő idős ember kapott kará-
csonyi csomagot egyenként 8000 Ft értékben. 
A munkacsoport célja, hogy a rászoruló családokat és egye-
dülálló időseket a környéken felkutassa, és lehetőségéhez 
mérten segítse.

Nagy szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik önkéntesként 
részt tudna venni a helyi karitász munkájában.  
telefon: 06 20/ 770 4052.

Molnárné Szücs Zsuzsanna

Egyházközségi  
kommunikáció

Bár korábban nem létezett külön munkacso-
port, amely a plébánia kommunikációjáért lett 
volna felelős, Gábor atya az új testület meg-
alakításakor úgy gondolta, szükséges ezzel a 
területtel is foglalkozni. A képviselők közül mi 
négyen (Czimbal Gyula, Kovách Balázs, Müller 
eszter, Turcsik István) úgy éreztük, ezen a 
területen tudnánk a legtöbbet tenni a közössé-
gért. Gyula hivatásos fotósként a jeles alkal-
mak megörökítésével, a húsvéti és karácsonyi 
képeslaphoz szükséges fotó elkészítésével 
járul hozzá munkacsoportunk munkájához. 
Balázs, aki korábban is a plébánia honlapjáért 
felelt, továbbra is az online technikai háttér 
biztosításában segít. A honlapon megjelenő 
friss tartalmat én szolgáltatom, a facebook 
oldalunk folyamatos frissítése (Simon Mercé-
desz segítségével), ill. a képeslapok, a nyomdai 
anyagok megtervezése pedig Isti feladata. Mi 
felelünk a testület belső kommunikációjáért, a 
közösség tájékoztatásáért a testületi munká-
ról, ill. kérés esetén nagyon szívesen segítünk 
a templomi plakátok kialakításában is.  
Az egyik nagy tervünk valósult meg azzal, hogy 
az évente két alkalommal (karácsonykor és 
húsvétkor) megjelenő nyomtatott hírlevél most 
kiadásra került, hiszen csupán az online felüle-
ten való jelenlét kirekesztő lehet azok számára, 
akik nem szívesen használják ezeket az eszközö-
ket. és talán mindannyiunknak jó  kézbe venni, 
átlapozni egy kiadványt, ami nekünk és rólunk, 
a mi közösségünkről, a barossiakról szól.

A távlati terveink között szerepel a honla-
punk megújítása, amin már el is kezdtünk 
dolgozni. Nagyon sok ötletünk van még, 
hogyan tehetnénk még élőbbé, haszno-
sabbá honlapunk tartalmát, ehhez azon-
ban további segítségre lenne szükségünk. 
Ha bárki úgy érzi, szívesen részt venne 
ebben az izgalmas feladatban, szeretettel 
látjuk őt mukacsoportunkban!  
(Jelentkezés: mullereszti@gmail.com)

Müller Eszter

Feljegyzés a karitász mun-
kacsoport tevékenységéről

Kövesd a plébánia híreit, eseményeit online!  
www.barosstemplom.hu vagy a  
www.facebook.com/barosstemplom oldalon! 

impresszum
felelős kiadó: Mazgon Gábor plébániai kormányzó
Szerkesztő: Müller eszter, Tördelés: Turcsik István
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A Liturgikus munkacsoportról

Kedves Testvérek! Az alábbiakban szeretnénk röviden bemutatni az egyházközség 
liturgikus munkacsoportjának feladatait. A csoport – más plébániai munkacso-
portokhoz hasonlóan – a plébániai képviselőtestületek szervezeti és működési 
szabályzatában foglaltak alapján alakult meg. A fő feladatunk a szentmisék 
és az egyházi ünnepek megfelelő előkészítése, az ezzel kapcsolatos munkák 
megszervezése. ezen kívül segítjük a plébános, az áldoztatók és a ministránsok 
tevékenységét, és gondoskodunk arról, hogy a szentmiséhez és a szertartásokhoz 
szükséges eszközök rendelkezésre álljanak. A feladataink alapvetően az egyházi 
évhez igazodnak, ahol egy-egy nagyobb ünnep sokféle előkészítést igényel. ezért 
is kérjük időről időre állandó tagjaink mellett a templomba járók segítségét is (pl. 
Úrnapi virágszőnyeg készítésére, templomkert rendezésére). örömmel fogadjuk a 
csoportba azokat, akik szívesen részt vennének a fenti munkában!

a liturgikus munkacsoport  
tagjai jelenleg: 
•  Apáthy Tímea 
•  Godányi Zoltánné 
•  Hazslinszky Gábor 
•  Horváth Richárd 
•  Löcher János 
•  Simon Mercédesz 
•  Soósné Németh Adrienne 
•  Tarcsai Andrásné 
•  Varga Noémi 
•  Zahári Helga 

Új áldoztatók
2018 márciusában további négy új megbízott világi áldoztató (Varga Noémi, Godányi 
Kriszti, Baksay Gergely és Hazslinszky Gábor) kapott engedélyt szolgálatra a már eddigi 
hat segítő (Molnár eszter, Godányi zoltán, Kovách Balázs, Hervai pál, Soós Géza, Szigetvári 
Tamás) mellett. A misén szolgálatot teljesítő, új áldoztatók a március 4-i, vasárnapi 9 órás 
szentmisén kerültek beiktatásra. 

A szentmiséken továbbra is a férfi áldoztatók fognak közreműködni. A tervek szerint a 
vasárnapi 9 órás misén két világi áldoztatóra, a vasárnap esti misén pedig egy áldoztatóra 
lesz szükség. A női áldoztatók az idősek meglátogatásában és áldoztatásában fognak 
szolgálatot teljesíteni.  
További engedélyt várhatóan májusban fog kapni Soósné Németh Adrienne.

Kövesd a plébánia híreit, eseményeit online!  
www.barosstemplom.hu vagy a  
www.facebook.com/barosstemplom oldalon! 

impresszum
felelős kiadó: Mazgon Gábor plébániai kormányzó
Szerkesztő: Müller eszter, Tördelés: Turcsik István
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Templomunk 
története 

Baross Gábor telep 1950-ig Nagytétény község-
hez tartozott, azóta Budapest XXII. kerületének 
része.

A terület, amelyen ma az egyházközösség fek-
szik, valamikor szőlőhegy és legelő volt. 1903-
1910 között parcellázták fel a római számokkal 
jelzett utcákat, s az új területet Baross gáborról 
(1848-92), a magyar vasúthálózatot megteremtő 
„vasminiszterről” nevezték el. A többi utcát a két 
világháború között alakították ki.

Baross Gábor telepen az egyházi élet 1926-ban 
indult el a Templomépítő Bizottság megala-
kulásával. ugyanez év májusában tartották az 
első szentmisét az iskolában, ahol ettől kezdve 
több-kevesebb rendszerességgel misét hallgat-
hattak a telep lakói.

1929-ben kapott a telep helyben lakó lelkészt, 
lényi Vincét, aki megszervezte a képviselőtes-
tületet (1930. január 1.). ez évben lett Baross 
Gábor telep önálló lelkészség, melynek határa 
északon a balatoni műút, keleten Budatétény, 
délen a Duna, nyugaton a Diósárok.

Templomunk alapkövét 1933. május 5-én tették 
le. Bizzer Pál lelkészsége alatt irsy lászló tervei 
szerint egyelőre a templom hajóját építették 
fel neobarokk stílusban. 1933. szeptember 3-án 
Shvoy lajos megyéspüspök áldotta meg a Jézus 
Szíve tiszteletére épített templomot. 
Az egyházközösség 1948-ban vásárolta meg a 
mai plébániaépületet (Dózsa György út 80.), s ez 
lehetővé tette, hogy 1948. szeptember 3-án az 
eddigi lelkészség plébániává emeltessék.

A templom tornya és új kórusa Kismarty-lech-
ner Jenő tervei szerint 1948-51 között épült 
fel. 1950-54-ig készültek el pleidell János 
tervei alapján a Hétfájdalmú Szűzanya témáját 
feldolgozó üvegablakok. 1958-ban került sor a 
szentély és sekrestye kibővítésére, a torony be-
fejezésére s a templom bevakolására. ez utóbbi 
építkezések Magdics imre plébános (1938-66) 
emlékét őrzik. 1965-66-ban a II. Vatikáni zsinat 
szellemében a modern egyházművészet értékes 
alkotásaként Bozó gyula tervei alapján elkészült 
a templom teljes belső berendezése. Templo-
munkat 1966. szeptember 4-én konszekrálta 
Kisberk imre segédpüspök.
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A 2017-es pénzügyeink 
számokban
Az alábbiakban plébániánk tavalyi pénzügyi bevételeit 
és kiadásait mutatjuk be a legnagyobb tételeket 
felsorolva és az érthetőség kedvéért némiképpen 
egyszerűsítve.

Bevételeinket több részre kell osztanunk. Az ön-
kéntes hozzájárulások, perselypénzek, stóladíjak és 
adományok összesen 8,5 millió forintot tettek ki, míg 
a templomtető javítására szervezett gyűjtésben 1,9 
millió forint gyűlt össze. emellett 13 millió forintot 
kaptunk az egyházmegyétől a templomtető felújítá-
sára, 3 millió forintot kaptunk az önkormányzattól 
támogatásként különféle célokra és 14 millió forintot 
nyertünk el pályázattal a plébániakert átalakítására.

Célgyűjtéseink, melyeket nem a plébániánk kasszá-
jába gyűjtöttünk, hanem továbbítottunk a megfelelő 
helyekre (katolikus iskolák javára, Szentföldnek, 
péter-fillérek, missziók javára, karitász céljából, stb.) 
2017-ben 1,2 millió forintot tettek ki.

Kiadásaink szintén több csoportba oszthatók. Szemé-
lyi kiadásokra, mint plébánosunk fizetésére, a köny-
velőre, takarításra, stb. 2,6 millió forintot költöttünk. 
A templom fenntartási költségei (közüzemi díjak, 
liturgikus anyagok, eszközök) 0,7 millió, míg a plébá-
nia fenntartási költségei (közüzemi díjak, irodaszerek, 
könyvek és a plébános autójának fenntartása) 1,5 
millió forintot tettek ki.

legnagyobb összegű kiadásaink a templomtető 
felújítása (17 millió forint) és a plébániakert átala-
kítása voltak (8,5 millió forint 2017-ben, további 
költségek lesznek 2018-ban, ezért a különbség az 
azonos célra elnyert, fentebb említett pályázathoz 
képest). Különféle plébániai és templomi eszköz-
beszerzéseink 1,5 millió forintot tettek ki, míg 
segélyekre, plébániai események szervezésére 2,3 
millió forintot költöttünk. A papi szolidaritási alapba 
mintegy 0,5 millió forintot fizettünk be.

összességében a 2017-es, pénzügyi szempontból igen 
sűrű évet nullszaldóval zártuk, ami igen jó eredmény, 
tekintve, hogy oly sok mindennel haladtunk az elmúlt 
évben, annyi mindent kellett felújítanunk, beszerez-
nünk és kifizetnünk. Itt is, és újra hálás köszönetet 
mondunk plébániánk minden tagjának, önzetlen ada-
kozásaitok nélkül nem lettünk volna képesek elvégez-
ni ezt a sok munkát! Köszönjük!

Plébániakert átalakítása

Aki gyakran jár plébániánkon, láthatta, hogy micsoda átalakulá-
son ment keresztül a kert, pedig a munkálatok még nem fejeződ-
tek be és teljes szépségét majd csak nyárra fogja elérni. Nézzük 
meg, mit és miért alakítottunk át a kertben, pályázati pénzforrá-
sok felhasználásával.

A plébániakertet nagy mérete ellenére nem tudták eléggé ki-
használni a plébániára járó különböző korosztályú közösségeink. 
A kicsiknek veszélyes volt a régi játszótér, a nagyobbaknak nem 
volt alkalmas focizni a poros – később reménytelen kisérlettel 
befüvesített, de rövidesen újra poros – terület, ahonnan a labda 
gyakran a szomszédnál kötött ki, aki ezt jogosan sérelmezte is. A 
magas tetőszerkezet alatti betonozott részt pedig csak korláto-
zottan tudtuk használni. Mindeközben a kert hátsó része üresen, 
funkció nélkül állt.

pályázati forrásokra támaszkodva a plébániakertben tavaly új fa 
játszótér készült az elrendezett és befüvesített területen, a kert 
hátuljában kialakítottak egy nagy tűzrakóhelyet, a tető elbontása 
után bővített betonalappal egy sportpálya épült körben palánkkal 
és új tetőszerkezettel. A tetőszerkezet fedése az idei év terveiben 
szerepel, reményeink szerint pályázati forrásokat tudunk majd 
erre is igénybe venni, hogy a betonozott terület rossz időben is 
alkalmas lehessen sportolásra, vagy rendezvények, beszélgetések, 
agapék rendezésére. így tölthet majd be a kert sokféle funkciót 
minden korosztály számára, minden évszakban.
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Itt a helyed!
Idén már 13. alkalommal rendezzük meg a plébániai tábort (2018. 
augusztus 18-22.), melynek helyszíne az eger közelében fekvő felső-
tárkány lesz. Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy közösségünk 
összetartó erejének egyik legfontosabb eseménye ez a tábor, ahol a 
több napos együttlét alatt a közös lelki, sportos, kézműves progra-
mok, a közös kikapcsolódás során lehetőség nyílik arra, hogy jobban 
megismerhessük egymást, és közelebb kerülhessünk Jézushoz. évről 
évre megrendezett programjaink a következők:

Ha megszületett az elhatározás, ne habozzatok, jelentkezzetek 
mielőbb a táborba a honlapunk (www.barosstemplom.hu) TÁBor 
menüpontja alatt leírt módon. Ha még vannak kérdéseid a táborral 
kapcsolatban, ajánljuk figyelmedbe a Tábori Hírmondót, a tábor 
hírlevelét, melyet szintén a honlapon találsz. Ha további kérdéseid 
vannak, akkor pedig írj a gonczogy@t-online.hu e-mail címre, és 
megpróbálunk mielőbb választ adni. 

Nagy szeretettel várunk mindenkit a táborba, aki még nem volt,  
és természetesen a régi táborozókat is! 

 A szervezők

• ismerkedős játékok 
• kézműveskedés 
• kórus 
• szabadtéri mise 
• közös ima

•  sport (foci, röpi, kosár, méta,  
petanque, tollas)

• akadályverseny 
• kávéház 
• borkostoló 
• társasozás 

Csatlakozz a Scholához!
2017 őszén új énekes szolgálat indult templomunkban Sapszon 
Borbála vezetésével és Várkonyi Dániel segédletével. A Scholát már 
több évközi misén is hallhattuk, de a karácsonyi és a húsvéti ünnepi 
szertartások fényét is emelték zenei szolgálatukkal.

Az egyenlőre alkalmi jelleggel működő Scholába szeretettel várnak 
minden érdeklődő gyereket és felnőttet, akik szívesen énekelnek. 

A próbák legtöbbször 
a vasárnapi 9 órás 
mise előtt vannak a 
toronyszobában, de az 
aktuális időpontokról 
a plakáton, a honla-
pon, ill. a barossforum 
levelezőlistán lehet 
tájékozódni. 

Interjú Bayer 
Kingával 

Mesélj pár szót magadról: hogy lettél cserkész,  
mióta cserkészkedsz? 
első emlékeim közé tartozik egy téli portya, ahol 
más csapat cserkészeivel játszottunk egy meleg 
szobában jó hangulatban, miközben kint hideg 
volt és hó! ekkor 6 éves lehettem.

Szüleim mindig is támogatták a közösségi létet, 
így mikor bátyám kipróbálta Barosson a cserké-
szetet, és tetszett neki, kisebbik bátyámmal mi is 
csatlakoztunk. én még ovis voltam. 2000-ben vet-
tem részt életem első cserkésztáborában, és azóta 
egyik évben sem hagytam ki ezt az élményt! 
Kezdetben még inkább csak plusz elfoglaltságot 
jelentett, ahova a szüleim elvittek, majd idővel, 
ahogy egyre több felelősséget is kaptam, már 
igényem lett a cserkészkedésre.

Hogyan lettél vezető? 
ez egy izgalmas kérdés! Akkoriban kb. 20 fős 
cserkészcsapatunk volt, és a közvetlen felettünk 
lévő korosztály valamiért hiányzott, így viszonylag 
fiatalon állítottak be az egyik őrshöz segédőrsve-
zetőnek. Nagyon élveztem, ami látszott is rajtam, 
így később őrsvezetője lettem a társaságnak. 
Akkor még nem tudtam, ez mivel jár, inkább csak 
élveztem, hogy szervezkedhetek, és gyerekekkel 
foglalkozhatok.

évekkel később kezdtem igazán érdeklődni 
aziránt, hogy mit is csinálunk mi valójában. Akkor 
mentem el segédtiszti vezetőképzőbe is, ahol 
kinyílt előttem a cserkészet világa, rájöttem, nem-
csak nálunk vannak cserkészek, hanem máshol is, 
akik ugyanazt csinálják, mint mi, ugyanazokkal a 
nehézségekkel küzdenek, ugyanolyan motivációk-
kal élnek. Itt váltam azt hiszem igazán vezetővé. 
Innentől kezdtem el érteni a cserkészet lényegét, 
itt fogtam fel a felelősségünk súlyát.

ezt a tudást hazahoztam, és a csapat akkor már 
megérett egy újításra, így szerencsére könnyen 
elfogadtak vezetőnek.

Mik a céljaid csapatparancsnokként? 
A Magyar Cserkészszövetség alapvető célja, hogy 
olyan életrevaló, elkötelezett és felelős polgá-
rokká nevelje a fiatalokat, akik önneveléssel arra 
törekednek, hogy Isten felé közeledjenek.

Nagyon szeretem ezt a megfogalmazást, és azt 
gondolom, mint csapatparancsnok, tudok is ezzel 
a céllal azonosulni. Nyilvánvalóan eléggé  
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elvontnak tűnhet, így ezt kell lebontani, hogy hogyan és mit. 
Közelebb hozni és érthetőbbé tenni a vezetők, a gyerekek és 
a velünk kapcsolatban lévők számára.

Itthon szeretném, hogy ez a csapat, amelyikért most válla-
lom a felelősséget, egy olyan közösség legyen, ami olyan fia-
talokból áll, akik tudnak példaként állni a környezetük előtt. 
Akik összetartanak, akik megbízhatóak, akik jól érzik magu-
kat együtt. Akik értékeket képviselnek ebben az életben, és 
akik képesek továbbadni mindazt a tudást, amit egymástól 
és a világtól tanulnak. Akik nem félnek a felelősségtől, akik 
tudják, mit jelent másokért tenni, és merik gyakorlatba is 
átvinni ezt a tudást.

és ez mind nagyon szép, és habár csak elméletnek tűnik, azt 
hiszem, hosszú távon és egyéni szinten látszódik a fejlődés. 
Talán megfoghatatlan a megfogalmazás, de hiszek ebben, 
és miért állítsunk olyan célokat magunk elé, amiket könnyen 
kipipálhatunk? így sokkal izgalmasabb!

plusz azt is gondolom, mint egy plébániához tartozó cser-
készcsapat, elsődleges céljaink közé tartozik az is, hogy az 
egyházközség és a csapat közti kapcsolatban megtaláljuk 
a közös hangot, tudjunk egymásra támaszkodni, tudjunk 
együttműködni és ebből a kapcsolatból az egész plébániai 
közösség profitáljon. Mind a fiatalokért küzdünk, a célja-
ink nagyrészt közösek, csupán a módszereinkben vagyunk 
mások.

Hogyan képzeled a barossi cserkészet jövőjét? 
Nagyon sokféle kimenetele lehet ennek a növekedésnek, 
amit most produkálunk. egyrészt azt gondolom, szuperül 
helyt állnak eddig a vezetők és a plébánia, másrészt azt hi-
szem, nagy változások is jöhetnek még a barossi cserkészet-
ben. Néha megpróbálom elképzelni, mi lesz itt pár év múlva, 
de túl sok a lehetőség, így még nem látok tisztán. rengeteg 
múlik a vezetők elszántságán, a következő generáció lelke-
sedésén, a családokkal és a plébániával való kapcsolatokon, 
és természetesen rajtam is. Azt tudom, hogy hacsak nem jön 
valami óriási katasztrófa, Barosson még sok-sok évig élni fog 
az 1106.Szent Bernát cserkészcsapat!

Milyen programokat terveztek a közeljövőben? 
Jelenleg épp a vezetői korosztállyal utazunk erdélybe 
kikapcsolódni és kicsit együtt lenni, hála egy pályázati le-
hetőségnek. Közben az eggyel fiatalabb korosztály képviseli 
csapatunkat a Nagytétényi március 15-ei ünnepségen, és 
párhuzamosan szerveződik már a csapatportyánk (április 
13-15.), ahol egy egész hétvégét töltünk együtt kicsikkel-na-
gyokkal, közel 110 fővel.

Valamint június 16.-ára, szombatra szervezünk ismét egy 
nagyobb hangvételű sportnapot, ahova várunk minden spor-
tolni vágyót az egyházközségből!

évünk megkoronázása és a legfontosabb esemény a legtöbb 
cserkész számára a nyári csapattáborunk, amit szintén nagy 
előkészületek előznek meg – már folyamatban van az is.

Mindezeken túl a korosztályos (raji) programok kerülnek 
előtérbe, ahol a kisebb létszám jobban megtartó erőt képez 
és személyesebbek a kapcsolatok.

Szerinted milyen lesz a cserkészet a jövőben? Mennyire hat 
a hétköznapjainkat átitató technika pl. a cserkészetre? 
pár hete épp hasonlóról beszélgettünk más csapatparancs-
nokokkal együtt. Sokan úgy tekintenek a cserkészetre (talán 
mi magunk is), hogy a mozgalom a régi hagyományokra 
épülve a modern technikák nélküli világot részesíti előny-
ben. ezért mennek ki a cserkészek a természetbe, alszanak 
sátorban, tanulnak meg térképet olvasni. Mert konzervatívak 
és ellenállnak a fejlődésnek, mert még anno az alapítónk 
(Baden powell) az 1900-as évek elején is ezeket a módszere-
ket használta, hát akkor mi is!

De azt hiszem, ez nem így van! legalábbis nem ez az oka a 
sátorban alvásunknak.

Célunk a talpraesettség és leleményesség fejlesztése. 
Baden-powell is a saját korában a modern technikákat 
alkalmazta. Nekünk ma, a 21. században nem az a fela-
datunk, hogy visszamenjünk az újkorba, hanem hogy ami 
ma a rendelkezésünkre áll, azt jól használjuk. legyünk mi 
is vagányak, akik értik a mai világ adta lehetőségeket, és 
azokat építő jelleggel veszik igénybe. erre még nem biztos, 
hogy ki vannak dolgozva a módszereink, de már elindultunk 
ezen az úton.

Mivel heti szinten fiatalokkal foglalkozunk, ezért hihetet-
lenül hat a cserkészetre a modern technika, mindenféle 
vívmányaival együtt. Mindig tapasztaljuk az éppen aktuális 
újításokat, és igyekszünk ezekkel a frissítésekkel kezdeni is 
valamit, hogy az ne romboló legyen. A kiscsoportos rendszer 
miatt és a fiatal vezetők által talán gyorsabban reagálha-
tunk a fejlesztésekre, mint egy-egy kötöttebb rendszer (pl. 
oktatás). Nyilván nem mindig egyszerű, pont amiatt is, hogy 
vezetőink is fiatalok még.

Tehát céljaiban és alapjaiban nem hiszem, hogy fog változni 
a cserkészet. remélem! Viszont új módszerek kialakulhat-
nak, amikre 10 éve még lehet, hogy azt mondtuk, hogy a 
lehető legrosszabb dolog. De hát ez minden szervezetben 
így működik. 
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Segíts  
adományoddal! 
 
Mindnyájan jól tudjuk, hogy 
plébániánk léte anyagilag a hívek 
adakozásától függ. Bízunk benne, 
hogy továbbra is szívügyüknek 
tartják templomunk és plébániánk 
sorsát, ezért bizalommal kérjük és 
várjuk adományaikat a mellékelt 
csekken, banki átutalással  
(Baross Gábor-telepi  
Jézus Szíve templom,  
OTP: 11722003-20030267),  
vagy személyesen a plébánián. 
 
Továbbá kérjük, hogy támo-
gassák a Magyar Katolikus 
Egyházat adójuk 1 %-ával.

Bevált az új rendszer  
a 9 órás misén

Mivel az elmúlt években a templomunkba járó családok száma jelentősen 
megnőtt, sokkal többen lettek a vasárnapi 9 órás misén is, ami hagyo-
mányosan a családosok miséje. A gyerekek számának megnövekedése 
azonban szükségessé tette, hogy lefektessünk bizonyos szabályokat velük 
kapcsolatban, hogy a mise hallgatás a hívek számára továbbra is zavar-
talan lehessen. A mindenki számára elfogadható szabályok kialakítása 
érdekében 2017 júniusában nyílt fórumot tartottunk a plébánia udvarán, 
ahol megpróbáltuk közösen kialakítani a családos mise új rendszerét.

Az együttgondolkodás eredményeként megszületett egy olyan ajánlás 
csokor, ami minden korosztály számára érettségének megfelelő alternatí-
vát kínál a misén való részvételre.

Az elmúlt több mint fél év távlatából úgy tűnik, az új rendszer bevált. A 
legkisebbek örömmel vették birtokba a még mindig szépülő, és egyre 
otthonosabbá váló toronyszobát, a kisgyerekek szívesen vesznek részt 
Blandina nővér ovis hittanján, és a legnagyobbak közül többen ministrál-
ni, énekelni kezdtek. ezúton is köszönjük a családoknak, hogy figyelembe 
vették az új szabályokat, és a fenti alternatívák igénybevételére buzdítják 
gyermekeiket is.

Kövesd a plébánia híreit, eseményeit online!  www.barosstemplom.hu vagy a  www.facebook.com/barosstemplom oldalon! 


