Képviselő-testületi ülésünkön történt
Helyszín: Krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánia
Időpont: 2014. október 6. 19.30

Az elmúlt hónapban...
SZEPTEMBER
7.: elsőáldozók beöltözése
10.: nyugdíjas séta (Kőbánya MÁV-telepi templom megtekintése)
14.: cserkész Veni Sancte és Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe a nővéreknél és a Táltos utcában
22.: Krisztinavárosi Esték – a Házas Hétvége mozgalom, a házasság és a rendkívüli püspöki szinódus (előadók: Forián Szabó és
Kőszegi házaspár)
27.: pótlólagos lecsóparti (5 csapat, 40 résztvevő)
OKTÓBER
4.: plébániai zarándoklat Tiszaalpárra – autóbuszunk megtelt (50 fő), megtekintettük a Szent Benedek Leányai Kolostort és az
ahhoz tartozó gazdaságot.

Következik...
OKTÓBER
9. nyugdíjas séta, találkozó: reggel ¼ 9 – a Regnum Marianum zuglói plébániatemplomába
15-18.: cserebere-akció az Attila úti MKDSZ-irodában (Attila út 63.). A megmaradó ruhákat a Katolikus Karitász, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat és vidéki kis közösségekhez juttatjuk el. Kérjük a Kedves Híveket, hogy használható, jó ruhákat
hozzanak, és szóljanak az érintett rászorulóknak a plébánia területéről!
18-19.: missziós vasárnap, a szentmisék végén gyűjtés a missziók javára
19.: gitáros mise 9 órakor (négyheti rendszerességgel lehet rá számítani) – jelentkezés: Tarnóczy Erzsi kántor, Zsolt atya
20.: Krisztinavárosi Esték – Michels Antal atya, a Budapest-Józsefvárosi Szent József Plébániatemplom plébánosa, valamint a
Káposztásmegyeri Karitász képviselője a vendég. Téma: Kárpátalja helyzete
23.: cserkészcsapatunk megemlékezése a tabáni '56-os emlékműnél
31.: este 6 órakor a Lágymányosi Boldog Meszlényi Zoltán templom szentelése
NOVEMBER
1.: mindenszentek ünnepe, a szentmisén való részvétel kötelező. Este halottak esti ájtatosság
3.: következő képviselő-testületi ülés
8.: nyugdíjasdélután
9.: elsőáldozás
15.: plébániai családos séta – szervező: Pallos Edit, Zsolt atya. Tervezett célpont: Normafa, János-hegy, Libegő
DECEMBER
5-7.: bíborosi vizitáció (előkészület alatt)

Az ülés további témái
- Szent Gellért Gimnázium – a gondnoki lakás ügye: a plébánia rendezte az iskola felé a kiürítéshez szükséges első részletet,
december 15-től a helyiséget újra az iskola használhatja (felújítás szükséges).
- A Lourdes-i barlang renoválására nagy összegű felajánlás érkezett, a felújítás folyamata megkezdődött.
- A templom legutóbbi beázása utáni helyreállítás – alpintechnikával – folyamatban van.
- Megújul a képviselő-testületi beszámolók rendje: hirdetések szóbeli, kifüggesztett írásbeli és vetített módon is.
- A Roszmusz András Cserkészotthon karbantartása is zajlik, Garzó Gyula irányítása alatt.
- Szeptember 13-án a Szilágyi Dezső téri református templomot nemzeti emlékhellyé avatták, plébániánk képviseltette magát.
- A Szent Gellért-iskolában feléledt a színjátszókör – SzeGeD = Szent Gellért Diákszínpad

KÖVETKEZŐ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÜNK IDŐPONTJA: NOVEMBER 3.
VÁRJUK A KEDVES HÍVEK ÉSZREVÉTELEIT, JAVASLATAIT!
Budapest – Krisztinaváros, 2014. október 6.

