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Repcsik Gyula plébániai kormányzó
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Nagy Péter liturgikus csoport vezetője
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Menkó Ágnes sekrestyés
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1.

tavaszi időszak miserendje
nagyböjt, keresztutak, lelki gyakorlat
húsvét
elsőáldozás, felnőtt keresztelés
sekrestyés teendők
hirdetések menetének egyeztetése
ministráns képzés és avatás
egyéb

Tavaszi időszak miserendje
Attila atya egészségi állapotának romlása miatt január végén a miserendet felül kell vizsgálni,
a szombat esti misék megtartása kérdéses (Károly atya szabadnapja, Gyula atya Újpalotán
misézik ekkor).
Január 15. Fejesné Zsuzsa néni köszöntése nyugdíjba vonulása alkalmából, az ifjúsági kórus is
énekel + orgona. Ajándék: zarándokút (Csíksomlyó vagy Krakkó, Károly atya megkérdezi a
lehetőségeket), híveknek hirdetni gyűjtést, esetleg a plébánia kiegészíti az összeget.
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony, csütörtök, miserend szerint nincs mise, 5-én a 10
órás misén lesz gyertyaszentelés, körmenet és Balázs-áldás. Ifjúsági kórus énekel.
Március 1. Hamvazószerda, szerdai mise, hamvazás, utána vasárnap is.
Március 5. és április 2. Gitáros mise
Április 9. Virágvasárnap, 10 órás misén körmenet. Passió olvasva szokásos szereposztással:
atya + 2 felolvasó.

Nagyheti szertartások este 6 órától. (Előzetes megbeszélés a templomban szerdán 6 órától
ministránsokkal, sekrestyéssel, Károly atyával.) Nagycsütörtöki lábmosásnak nincs
hagyománya nálunk, de idén legyen, Károly atya szervezi, felkészíti az embereket.
Nagycsütörtökön a mise után 1 óra virrasztás, korábbiak szerint imaóra-szerű, Szentírás
olvasása, elmélkedések.
Nagypénteki keresztút a kántor vezetésével 3-tól, énekelt passióval. Déltől nyitva a templom
szentségimádásra.
Nagyszombaton a Szentsír látogatására nyitva a templom reggel 9-től. Vigília este fél 8-tól,
tűzszentelés, lesz felnőtt keresztelés és elsőáldozás is. Körmenet a templomban (hacsak a
kert felújítása meg nem történik addig).
Húsvét vasárnap 10 órás mise után tojáskeresés gyerekeknek a templomkertben.
Húsvét hétfő 10 órakor van mise (este 6 órakor nincs).
Május 1. Szent József a munkás, hétfő, este 6 órakor mise.
Május 7. Gitáros mise.
Május 21. elsőáldozás.
Június 5. Pünkösd hétfő reggel 8 órakor mise (karizmák ünnepe miatt), este 6 órakor nincs.
Június 11. Tanévzáró Te Deum mise, ifjúsági kórus.
Június 18. Úr napja, a 10 órás misén körmenet a templomkertben.
Június 23. péntek, Jézus Szent Szíve, búcsúnapunk, 25-én vasárnap tartjuk, Gyula atya.
2.

Programok
Március 4. szombat, egész napos szentségimádás reggel 8-tól este 6-ig.
Május 28. vasárnap, gyermeknap, palacsintázás a Közösségi házban.
Július 17-22. nyári tábor, Hegykő.
Szeptember 6. szerda, egész napos szentségimádás, este 6-ig
Imaóra mindig szerdán reggel 7-8-ig.

3.

Sekrestyés teendők
Hamvazáshoz tavalyi barka hamut sekrestyések intézik, húsvéti gyertyát Gyula atya. Misebor
beszerzést Károly atya. Barkaszenteléshez barkát sekrestyések + híveknek hirdetni.
Nagyszerdán a maradék olajokat el kell égetni, edényeket tisztítani. Kereszteket nem kell
letakarni.

Virágok beszerzésében segít Nagy Péterné, ill. a kertben lehetne kezdeni termeszteni.
Oltárdíszítés sekrestyések hatásköre, Gyula atya korábbi iránymutatása alapján.
Sekrestye rendezésében Károly atya és NP segít átnézni a szükséges könyveket, iratokat; a
sekrestyések az atya iránymutatása és a maguk igényei szerint alakítsák ki az új rendet.
Fűthető szőnyeget és ülőpárnát ellenőrizni.
4.

Nagyböjt, keresztutak, lelki gyakorlat
Lelki gyakorlatot Károly atya tartja, időpontot ő fogja meghatározni később. Kétnapos,
szombat este, vasárnap reggel.
Keresztutak este 6 órakor, közben gyóntat Károly atya. Csoportok beosztását a
képviselőtestület véglegesíti.
Április 2-án felolvasóknak megbeszélést kell tartani 10 órai mise után, szervezi MT.
Április 8-án szombaton templomtakarítás 14 órától, szervezik a sekrestyések, hirdetni a
híveknek!

5.

Egyéb


Karácsonyfák január 29-i esti miséig maradnak a templomban.



Újpalotán február 18-án lesz farsang, ezzel ne ütközzön a miénk, valamelyik
szombaton lesz. NP egyeztet Kuba Katival.



Hirdetéseket Károly atya írja, plakátokat Károly atya és sekrestyések kérésére MT
készíti, a hirdetnivalók péntekig érkezzenek be az atyához.



Urnaterem nyitva tartása vasárnap 9-től 11:30-ig és 18:30-tól 20:00-ig.



Közösen elérhető digitális naptár kell a Közösségi házhoz (honlapba integrálni?
google calendar?)



Péntekenként reggel, ill. ha nincs intenció, csendes mise lesz, Károly atya intézi a
kántorral.

