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Beszámoló a képviselőtestület 2011. június 6-i üléséről
Kedves Testvéreim!
Ülésünkön először az elmúlt időszak eseményeit vettük számba. Hálát adtunk az élő
rózsafüzérért és a nyugdíjas programokért.
Ezután gyűlésünkön a következő időszak eseményeit tárgyaltuk meg. Plébániánk részletes
programját a Hírlevélben és plébániánk honlapján olvashatják, most csak néhány fontos eseményre
szeretnénk külön is felhívni a figyelmüket!
- Június 18-án ½ 11-kor Esztergomban pappá szentelik Almásy Tamás diakónus testvérünket,
aki január óta szolgál nálunk a templomban. Az itt eltöltött fél éve során részt vett a közösség
életében, igyekezett minél többünket megismerni, segített az iskolában és a plébánián. A
papszentelésre a plébánia külön buszt indít. A busz szombaton reggel negyed 9-re érkezik a
plébánia elé. A mai napon még lehet jelentkezni a sekrestyében a közös zarándoklatra. A szentmise
után együtt ebédelünk, majd Nyergesújfaluba megyünk. A teljes ár 3500 Ft, melyből jelentkezéskor
1500 Ft-t kérünk befizetni!
- Jövő vasárnap a 9 órai szentmisén tartjuk a tanév végi Te Deumot, mely előtt ¾ 9-kor
imádkozunk a családokért.
- Június 20.-ával életbe lép nyári miserendünk, amikor hétfőtől péntekig általában csak reggel 7
órakor mondunk szentmisét. Csütörtökön és pénteken reggel ezt a szent-misét a Farkas Edit Otthon
kápolnájában tartjuk. Szombaton este ½ 7 órakor van szentmi-se, a vasárnapi időpontok
változatlanok. Az ettől eltérő eseteket a Hírlevélben hirdetjük.
- Június 26-án, vasárnap 9 órakor tartja Almásy Tamás primiciáját templomunkban. A szentmise
után fogadás lesz a plébániakertben, ahová minden Testvérünket szeretettel várunk! A szentmise
végén szeretnénk Tamást egy különleges könyvvel meglepni. Eddig egy tucatnyi írás gyűlt össze a
Testvérek tollából. Ezeken a lapokon köszönő, megerősítő és bátorító sorokat, jókívánságokat,
személyes üzeneteket oszthatunk meg a leendő Tamás atyával. Szeretnénk egy vaskos könyvet
köttetni a közösségek, családok és egyének személyes írásaiból. Három formai megkötés: a
gondolatokat A/4-es méretű papírra írjuk, minden irányból 3 cm margót hagyva. Kérjük, kerüljék a
vastag kartonok és kiemelkedő ragasztott felületek használatát! A papírokat leadhatják a
sekrestyében és az irodán, illetve elektronikusan Forián-Szabó Anna email címén, mely a
Hírlevélben található. A leadási határidő a jövő vasárnap.

