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Beszámoló a képviselőtestület 2010. szeptember 6-i üléséről 

 
 
Kedves Testvéreim! 

 
Ülésünkön először az elmúlt nyár eseményeit értékeltük. Örömmel adjuk hírül, hogy az 

árvízkárosult családok javára rendezett június 20-i gyűjtésen, és a Péter-fillérekre július 4-én a 
krisztinavárosi hívek komoly összeget adakoztak. Isten fizesse meg nagylelkű adományaikat! 

 
Ezután a következő időszak eseményeit tárgyaltuk meg. Plébániánk részletes programját a jövő 

héten megjelenő Krisztinavárosi Hírekben és plébániánk honlapján olvashatják, most csak néhány 
fontos eseményre szeretnénk külön felhívni a figyelmüket! 

 
- Idén negyedik alkalommal kerül sor a Nyitott Templomok Éjszakája programsorozatra, 

melyhez plébániánk is csatlakozott. Szeptember 18-án az esti szentmise után dr. Cserháti László, a 
Széchenyi Társaság alelnöke tart előadást „Széchenyi üzenete a mának” címmel. Az előadás után 
fél 9-től kerületünk fiataljai adnak kamarakoncertet a templomban. Az estét a ¼ 10 órakor kezdődő 
taizé-i imaórával zárjuk. Másnap, szeptember 19-én egész nap nyitva tart a templom. A fél 12-es 
szentmisén búcsúzunk Ferenc atyától. A szentmisében hálát adhatunk eddigi szolgálatáért, majd a 
szentmise után személyesen is találkozhatunk Ferenc atyával, a plébániakertben rendezett agapén. 

 
- A nyár folyamán többször is hirdettük, hogy október 2-án szombaton, Péliföldszentkereszten 

tartjuk meg Krisztina napunkat. Szeretnénk, ha plébánia-közösségünk minden tagja megszólítva 
érezné magát. A vállalkozó kedvűek pénteken délután biciklivel vágnak majd neki az útnak, és az 
éjszakát a szalézi lelkigyakorlatos központ szállásán töltik. Mindenki más szombaton reggel plébániai 
külön buszokkal vagy autóval utazhat a helyszínre. 

Rövid ízelítő a szombati programból: Uzsalyné Pécsi Rita egyetemi tanár előadása a 
gyermeknevelés kérdéseiről; gyakorlati környezetvédelem a „Jövő-re” szabadegyetem egyik 
előadójával; szentmise; cserkész játékok kicsiknek és nagyoknak; lelki elmélyedés; számtalan 
sportprogram; szentségimádás; közös ebéd; családi akadályverseny; Zelliger Erzsébet előadása a 
Tihanyi alapítólevélről, stb. 

A kisgyermekes családokat azzal bíztatjuk, hogy a szülőknek szóló programok alatt tapasztalt 
cserkész vezetők vigyáznak majd gyermekeikre. A szalézi központ szállásán több berendezett szoba 
is rendelkezésre áll a kicsik altatására. 

A szállás, az ebéd és az utazás költségeit önkéntes adományokból fedezzük, amit a helyszínen 
perselyben gyűjtünk majd. 

Az október 2-i Krisztina napra, jövő vasárnapig, 19-ig lehet jelentkezni a sekrestyében vagy az 
irodán. Kérjük, hogy a közös utazásra, a közös ebédre és az ott alvásra jelentkezzenek! 

 


