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Tel, fax: 356-4388
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Beszámoló a képviselőtestület 2012. március 30-i üléséről
Kedves Testvéreim!
Legutóbbi ülésünkön sorra vettük plébániánk márciusi programjait.
- Először a Karitász javára tartott gyűjtés eredményéről szeretnék külön szólni. Mintegy 600 kg
élelmiszer adomány érkezett a Testvérektől, amelyet szétosztottunk a környéken élő családok között,
illetve továbbítottunk néhány csomagot a fővárosi Karitász központnak, és a kerületi
családsegítőnek. A csomagok kézbesítésében a Szent Gellért Gimnázium diákjai és tanárai
segítettek a Karitász munkatársainak, amit ezúton is köszönünk nekik!
- 25-én gyűjtöttünk a Szentföld javára. Idén erre a célra többet adakoztak a Testvérek, mint
tavaly. Köszönjük a Testvérek nagylelkű adományait!
- Örömmel emlékeztünk meg ülésünkön a tabáni ökumenikus keresztútról is, ahol idén minden
eddiginél többen voltunk együtt. Dicsőség érte Istennek!
Az előttünk álló események közül most csak a már hirdetett két adománygyűjtésről szeretnék
beszélni.
- A templom tető felújításához a főegyházmegyétől komoly összeget kaptunk. A hiányzó
milliókat nekünk, krisztinavárosiaknak kell összeadnunk. Ennek egy része az elmúlt években már
megtörtént.
- A másik fontos cél, amihez kérjük a Testvérek anyagi segítségét, a nyári Plébániai Nagytábor,
amelynek részvételi díját szeretnénk minél inkább lefaragni, jelentős kedvezményeket adva minden
rászorulónak.
- A képviselőtestület tagjai egyetértettünk abban, hogy Isten házának felújítása és a
közösségünk megerősítése egyformán fontos számunkra. Ezért áprilistól kezdve minden hónap 3.
vasárnapján gyűjtünk, váltakozva a két célra. Az első gyűjtést ma tartjuk most a szentmise végén, a
Plébániai Nagytábor támogatására.
- Az előzetes felmérés eredménye alapján Plébániai Nagytáborunk létszáma kb. 50%-ig betelt.
Április 22-ig kérjük az első részlet befizetését. A mostani hírlevelünk belső oldala egyben jelentkezési
lap is. Aki jelentkezik, ezt a lapot töltse ki, vágja le, és az első részlet befizetésekor adja le a kitöltött
lapot is. Jelentkezni és befizetni elsősorban az irodában, vagy a hétvégi szentmisék után a
képviselőtestület bármelyik tagjánál lehet. Akik támogatást is kértek, és a részletfizetések időpontjait
betartják, azok nagyobb eséllyel számíthatnak a támogatásra.
További eseményekről, programokról a Havas Hírlevélben és a plébánia honlapján olvashatnak.
Köszönöm, hogy meghallgattak!

