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Beszámoló a képviselőtestület 2011. november 14-i üléséről
Kedves Testvéreim!
Ülésünkön először az elmúlt időszak eseményeit vettük számba. Múlt vasárnap 21 elsőáldozó
találkozhatott Krisztussal az Oltáriszentségben. Imádkozzunk értük, hogy az Úr őrizze és erősítse
meg őket a hitben! Ugyancsak múlt vasárnap volt a Liszt orgona-koncertek utolsó alkalma.
Köszönjük Rostetter Szilveszter művészi játékát! Az elmúlt hónapra esett a Missziók javára való
gyűjtés. Sajnálattal tudatjuk, hogy Testvéreink kicsit kevesebbet adakoztak, mint tavaly, de azért
köszönjük nagylelkű adományaikat!
Ezután gyűlésünkön a következő időszak eseményeit tárgyaltuk meg. Plébániánk részletes
programját a mai Hírlevélben és plébániánk honlapján olvashatják, most csak néhány fontos
eseményre szeretnénk külön is felhívni a figyelmüket!
- Adventben a hagyományokhoz híven útnak indítjuk a szállást kereső Szent Család képeit.
Olyan egyedülállók, családok és kisközösségek jelentkezését várjuk, akik szeretnének megismerni
más Krisztinás családokat, és nyitottak a közös imádságra. A mai napon lehet utoljára jelentkezni
a sekrestyében. A képek kiosztására az első adventi szombaton, november 26-án az esti szentmise
végén kerül sor.
- Közös adventi koszorú-készítésre invitáljuk a Testvéreket november 26-án, szombaton de. 11
órától a cserkészotthonba. November 23. szerda déli 1 óráig lehet jelentkezni, 800 Ft befizetésével a
sekrestyében vagy az irodán. Kérjük a résztvevőket, hogy hozzanak magukkal metszőollót és
csípőfogót is, ha tudnak.
- Szeretnénk tájékoztatni a Testvéreket, hogy a 2011. évi egyházi adó befizetésére még öt-hétig
van lehetőségük. Advent vasárnapjain a 9-es, fél 12-es és esti fél 7-es szentmise után a
képviselőtestület tagjai gyűjtik a hozzájárulásokat a sekrestyében. Kérjük, keresetük 1%-ával
támogassák egyházközségünk munkáját!
- A jövő nyári Nagytábor szervezése folyamatban van, július első felében szeretnénk megtartani.
Terveinkbe építsük bele és imádkozzunk a szervezőkért!
- Végül felhívjuk Testvéreink figyelmét, hogy most, a szentmise végén, külön gyűjtést tartunk a
karitász céljaira! Az ebből az alkalomból kiadott Püspöki Kari körlevél teljes terjedelemben olvasható
a Hírlevélben.

