Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia
Cím: 1016 Bp., Mészáros utca 1.
E-mail: krisztinavaros@gmail.com
Fogadóóra: H: 16-18; K: 9-11; Sz: 9-13, 15-18; Cs: 16-18; P:9-11
Miserend: hétfő-szombat: 8:00 és 18:30

Tel, fax: 356-4388
vasárnap: 7, 9, 11:30, 18:30.

Beszámoló a képviselőtestület 2012. február 6-i üléséről
Kedves Testvéreim!
Ülésünkön először megvitattuk, majd egyhangúlag elfogadtuk plébániánk elmúlt évi
zárszámadását és a 2012. évi költségvetését. Mindkettő két hétig megtekinthető az irodán hivatalos
időben.
Következő napirendi pontként az elmúlt időszak eseményeit vettük számba. Ezek közül itt most
kiemelten a január 15-e és 22-e közötti ökumenikus imahétre utalunk, amelynek első alkalma
templomunkban volt. Tartsuk állandó feladatnak az egységért való imát. Jól sikerült a plébániai
farsang és a Szent Gellért Gimnázium jótékonysági bálja is.
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!
- Február 22-én lesz hamvazószerda. Ezen a napon egész napos szentségimádás lesz
templomunkban. A nagyböjtben minden pénteken este ¾ 6-kor keresztutat járunk.
- Március 16 és 18 között lesz a felnőttek lelkigyakorlata Péliföldszentkereszten. Önköltségi ára
személyenként 11 ezer Ft. Jelentkezni a mai naptól március 4-ig lehet. Jelentkezéskor kérünk 5 ezer
Ft-ot befizetni!
- Ne felejtkezzünk el rendelkezni adónk 1-1 %-ról. Részletek a Hírlevélben.
- Végre megvan a plébániai nyári nagytábor helye és ideje: Pusztamarótra megyünk július 12 és
16 között, csütörtöktől hétfőig, négy éjszakára. Pusztamarót Budapesttől 60 kilométerre van a
Gerecse közepében. Elhelyezés 8 ágyas faházakban teljes ellátással, a cserkészek pedig a közelben
táboroznak, a 4 napon közös programjaink lesznek. A kalkulált önköltség 22 ezer Ft fejenként.
Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a több gyerekes családok, és a rászorulók
kedvezményt kaphassanak. Kérjük a kedves híveket, hogy aki valamilyen támogatási lehetőségről
tud, jelezze nekünk. Mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk, a jelentkezés márciustól kezdődik.
A tábor sikere leginkább azon múlik, hogy minél többen együtt lehessünk július 12 és 16 között
Pusztamaróton!

