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Beszámoló a képviselőtestület 2011. február 7-i üléséről 

 
 
Kedves Testvéreim! 

 
Ülésünkön először megvitattuk, majd egyhangúlag elfogadtuk plébániánk elmúlt évi 

zárszámadását és a 2011. évi költségvetését. Mindkettő két hétig megtekinthető az irodán hivatalos 
időben. 

Ezután áttekintettük és értékeltük az elmúlt időszak eseményeit és megbeszéltük a következő 
időszakot. Plébániánk havi programját a Hírlevélben és plébániánk honlapján olvashatják. 

 
Központi témánk a Család éve volt. Keressük a lehetőséget arra, hogy megismerjük az 

egyházközségünket alkotó családokat, és az imádságon keresztül is szorosabbra fűzzük 
kapcsolatainkat. 

 
- Ennek egyik módja, hogy minden hónap harmadik vasárnapján a 9 órai szentmise előtt közös 

imádságra gyűlünk össze a templomban, és egy-egy család vezetésével kérjük a Szűzanya 
közbenjárását családjainkért. Az első ilyen alkalomra egy hét múlva vasárnap, ¾ 9 órakor kerül sor. 
A házigazda család nevében szeretettel hívjuk a Testvéreket! 

 
- Egy másik kezdeményezésünkkel azt szeretnénk elérni, hogy az év minden napján valaki 

imádkozzon egyházközségünk családjaiért. Ez úgy történne, hogy az év folyamán egy-egy család 
vagy személy minden hónapban ugyanazon az általa választott napon otthonában imádkozna. 
Ahhoz, hogy ez az ima valóban folyamatos legyen, legalább harminc személy vagy család 
jelentkezését várjuk. Jelentkezni a sekrestyében, vagy a plébánián lehet. 

 
Még három dologra hívjuk fel Testvéreink figyelmét: 
 
- A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium ebben az évben is megrendezi 

jótékonysági bálját. Február 19-én este mindannyiunkat szeretettel várnak az MTA Társadalomkutató 
Központjának épületébe, az Országház utcába. Részletesebb információkat a hirdetőtáblán és a 
Hírlevélben olvashatnak. 

 
- Március 25-27 között lesz Péliföldszentkereszten a felnőttek nagyböjti lelkigyakorlata. 

Jelentkezni március 13-ig lehet a sekrestyében vagy az irodán 2000,- Ft előleg befizetésével. 
 
- Ne felejtkezzünk el rendelkezni adónk 1-1 %-ról. Részletek a Hírlevélben. 

 


