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A PLÉBÁNIAI TANÁCSOSOK TESTÜLETÉNEK  MEGÚJÍTÁSA 
 

Az elmúlt vasárnap tartottuk a Plébániai Tanácsosok 

Testületének újraválasztását. A szavazatokat mindjárt 

a vasárnapi szentmise után összeszámolta a Bálint 

Mihályné, Gábor Tamás és jómagam (plébános) 

alkotta szavazatszámláló bizottság.  

A szavazás eredményét jegyzőkönyvben rögzítettük, 

melynek alapján levélben kértük a legtöbb szavazatot 

kapott személyek kinevezését a Testületbe püspök 

atyától. A Püspökségről csütörtökön érkezett válasz.  

A szavazás eredményének teljes figyelembevételével 

püspök atya a zsombói Plébániai Tanácsosok 

Testületbe rendes tagként kinevezte a következő 

testvéreket: Balogh Imre, Bálint Csabáné, Bálint Mi-

hályné, Bálint Mónika, Bálint Péter, Bálint Vilmos, 

Gábor Mihály, Gábor Tamás, Hajlik György, Dr, Kispé-

ter Gábor, ifj. Kispéter Gábor és Vasas Róbert. Továb-

bá pót-tagként kinevezte, Kura Andrásné, Offra Zoltán 

és Tóth Péter testvéreinket.  

A kinevezett tagok alkalmas időben ígéretet fognak 

tenni a hívek előtt. A kinevezés 5 évre szól.  

A Szabályzata szerint (2.1. pont) a Plébániai Taná-

csosok Testülete a plébánia tanácsa, amely – meg-

felelő szervei útján – betölti a plébániai pasztorális 

tanács és a plébániai gazdasági tanács feladatait, amit 

az egyetemes egyházjog ajánl, illetve előír (CIC 536-

537). A 3.1. pont szerint a Testület vezetője a 

plébános. Tagjai a plébánia képviselői, akiket részben 

tisztségük alapján (a mi esetünkben a hitoktatók 

egyike, a kántor és a sekrestyés ilyenek), részben 

választás útján, részben pedig – ahol ez indokolt – 

helyzetük alapján külön meghívással jelölnek ki. Mű-

ködésük megkezdéséhez a megyés püspöktől kapott 

felhatalmazás szükséges. Ezt most a testvérek meg is 

kapták Dr. Kiss-Rigó László püspök atyától.  

Isten áldását kérjük szolgálatukra. 
         – (István atya) 
 

 
RÖVID HÍREK 

• Püspök atya újabb rendelkezése a korona-

vírus-járvánnyal kapcsolatban, hogy kötelező a 

szájmaszk használata a templomban. Újra bevezet-

jük, hogy csak minden második padba ülünk. 

Tisztelettel kérjük, hogy templomba lépés előtt 

mindenki használja a kézfertőtlenítőt! Egymás iránti 

felelősségtudatunk és szeretetünk kifejezője is, ha 

fertőtlenítjük a kezünket. 

• Szeptember 27-én jövő vasárnap a 11 órakor 

kezdődő szentmisén közreműködik és azt követően 

,,Vasárnapi gordonka-muzsika" címmel zenél 

Mészáros Zsuzsanna gordonkaművész. Mészáros 

Zsuzsanna zentai születésű, jelenleg a Szegedi 

Szimfonikus Zenekar zenekari művésze. Nyolc év 

londoni előadóművész- és tanári tevékenység után 

költözött haza szülőföldjére. A művésznő a 

"Köszönjük, Magyarország!" program keretében 

gordonkázik most templomunkban 

• Okt. 11. Jubiláló házaspárok megáldása a 

templomban du. 3 órakor.  
 

 

 

VASÁRNAP 

szept. 20. 

 

11.00 

      ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP 

+Fekete Lajos hal. 1. évf.-

ján, és neje Zsuzsanna hal. 

11. évf.-ján, valamint élő és 

+csal. tagok 

KEDD 

szept. 22. 

 

  8.00 

       

A zsombói hívekért 

CSÜTÖRTÖK 

szept. 24. 

 

 

 

18.00 

SZENT GELLÉRT PÜSPÖK, 

EGY-HÁZMEGYÉNK 

ALAPÍTÓJA - FÜ. 

Igeliturgia 

SZOMBAT 

szept. 26. 

15.30 Esküvő: Tombácz Dávid és 

Németh Csilla 

 

VASÁRNAP 

szept. 27. 

 

 

 

 

11.00 

      ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP,  

SZENTÍRÁS VASÁRNAP, 

ELVÁNDORLÓK ÉS 

MENEKÜLTEK VILÁGNAPJA 

+Bálint Mihály, felesége 

Jolán, +dédunokájuk, 

valamint élő és +csal. tagok 
 


