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Beszámoló a képviselőtestület 2011. szeptember 5-i üléséről 
 
 
Kedves Testvéreim! 
 

Ülésünkön először az elmúlt időszak eseményeit vettük számba. A helyi karitász vezetője 
beszámolt arról, hogy fél év alatt 65 rászoruló családot tudtak jelentősebb összeggel támogatni. Az 
önkormányzattól pályázat útján elnyert pénzt elsősorban gyógyszerekre, kisebb részben 
élelmiszerekre és közüzemi számlatartozások törlesztésére költötték. 

 
Dr. Török József atyát augusztus 20-án a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjével 

tüntették ki a Parlamentben, amihez az egész plébániaközösség nevében szeretettel gratulálunk 
neki! 

 
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! 

 
- Jövő héten szombaton, az esti szentmise után kezdetét veszi a Nyitott Templomok Éjszakája. 

A cserkészek fényképeket vetítenek, majd a Schola vezetésével matutínumot éneklünk, végül egy 
izgalmas előadással várjuk az érdeklődőket. A templom ½ 12-ig lesz nyitva. Másnap, szeptember 18-
án este fél 8-tól Rostetter Szilveszter orgonaművész első koncertje lesz a templomban, a Liszt év 
alkalmából. A koncert sorozat Adventig folytatódik, kéthetente vasárnap esténként. 

 
- Jövő vasárnap a 9 órai szentmisén tartjuk a cserkész Veni Sanctét, mely előtt ¾ 9-kor 

imádkozunk a családokért. 
 
- Szeptember 19. és 23. között a Karitász használt ruha és apró cikk csere-bere akciót szervez 

az Attila úti KDNP irodában. A ruhákat minden nap 11 és 18 óra között lehet leadni, elsősorban 
meleg téli darabokat várnak. A szeptember 24-i nyugdíjas délután vendége pedig az I. Kerületi 
Polgármesteri Hivatal Népjóléti Irodájának vezetője lesz. 

 
- Idén is lesz Krisztina nap! A plébániai közösségi napot október 1-jén, szombaton, szervezzük 

meg a plébániakertben és környékén. Igyekszünk minden korosztály számára tartalmas programot 
kínálni. Kérjük, hogy más programot ne tegyetek erre a napra! A nap során sok segítségre lesz 
szükség, ehhez tisztelettel kérjük a Testvérek közreműködését. Jövő vasárnap már többet hirdetünk. 

 
- A cserkészek szeretettel hívnak minden kisgyermekes családot és érdeklődőt október 9-én 

egy jó hangulatú kirándulásra, a hagyományos őszi Palacsinta túrára. A részleteket később hirdetjük. 
 
- Még két dologról tárgyalt a testület. 1/ Jövő nyáron megrendezzük a plébánia nagytáborát, 

ahova mindenkit várunk, aki a plébániához tartozik 0-100 éves korig. Erről egyre többet fogunk 
hirdetni a Testvéreknek. – 2/ „Krisztinavárosi családok” címmel szeretnénk egy könyvet megjelentetni 
a Család Éve alkalmából. Ehhez továbbra is várjuk a családok fényképes bemutatkozó írásait a   
krisztinavaros@gmail.com   email címre. 


