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Rövid beszámoló a képviselőtestület 2012. szeptember 3-i üléséről 

 
Kedves Testvérek! 

 
A héten mi is újra munkához láttunk, a számtalan elmúlt és előttünk álló esemény miatt 

minden eddiginél hosszabban üléseztünk. Most a legfontosabbak közül is csupán néhányat fogok 
említeni. Kérjük, hogy a pontos részletek és további hírek megismerése érdekében figyelmesen 
olvassák végig a Havas Hírlevelet, amelyet a plébánia honlapjáról is letölthetnek! 

 
Az elmúlt három hónap eseményeiből néhány: - A Péter-fillérekre július 1-én gyűjtöttünk; - 

plébániai nagytábor; - templomunk búcsúja; - Csaba atya kinevezése teológiai tanárnak és új 
káplánunk, Rajk János atya megérkezése; - Boldvai Bertalan diakónus pappá szentelése és 
ünnepélyes primiciája templomunkban; - a Szent Gellért iskola igazgatójának, Varga Antalnak 
nyugdíjazása és az új igazgató, Nyáry Zsigmond ígéret-tétele gyűlésünkön. 

Mindezekért hálát adunk a Jóistennek és kérjük a Szentlélek segítségét az előttünk álló 
időszakra. 

 
Most pedig az előttünk álló feladatokból válogatok: 
15-én, szombaton két országos rendezvényre is sor kerül. Reggel 8 órától gyalogos 

zarándokok ezrei indulnak Máriaremetére, a jubileumi Mindszenty zarándoklatra, este fél 8-tól 
pedig megnyitjuk templomunkat az érdeklődők előtt a Nyitott Templomok Éjszakájára. Szeretettel 
biztatjuk a Testvéreket a részvételre! 

 
Jövő vasárnaptól kis változás lesz a vasárnapi miserendben. Az időpontok maradnak, de a 

plébániai nagymise nem a 9 órai, hanem a ½ 12-es lesz. 
 
Török Csaba atya ugyan már átköltözött Esztergomba, illő módon még nem tudtunk 

elköszönni tőle. A közös búcsúztatására szeptember 23-án, vasárnap kerül majd sor a fél 12-es 
szentmisén, és utána a fogadáson a plébániakertben. Ahogyan korábbi káplánjainkat, úgy Csaba 
atyát is szeretnénk személyes gondolatokkal megajándékozni. Kérjük, hogy akinek van 
megköszönnivalója, jókívánsága, vagy bármilyen személyes üzenete Csaba atya számára, az írja 
le egy maximum A/5-ös méretű, vagy akkorára összehajtható lapra, és adja le a sekrestyében 
vagy az irodán, illetve megírhatja az ünnepi szentmise előtt fél órával a cserkészotthonban. 

 
Végül szeretnénk beszámolni Testvéreinknek a templomtető felújításáról. A munkálatok 

lassan befejeződnek, ugyanakkor még nem fizettük ki a teljes összeget a kivitelezőnek. A ránk 
eső részt eddig azért tudtuk fennakadás nélkül kifizetni, mert a Testvérek bőkezűen adakoztak és 
az önkormányzattól 1 millió Ft-os adományt kaptunk. Saját erőforrásból kb. 2 millió Ft-t kell még 
kifizetnünk. Egy hét múlva a szombat esti és a vasárnapi szentmisék végén újra gyűjtés lesz, 
amikor kérjük a kedves testvérek nagylelkű adományait! 

 


