Képviselő-testületi ülésünkön történt
Helyszín: Krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánia
Időpont: 2015. január 5. 19.30
Az elmúlt hónapban...
DECEMBER (2014)
5-7.: Erdő Péter bíboros vizitációja (fotókiállítás várható)
6.: nálunk járt a Mikulás (117 csomagot vittek el a gyerekek)
11.: nyugdíjas séta az új Boldog Meszlényi Zoltán-templomban
12-13.: a gellértesek 24 órás szentségimádása
13.: nyugdíjas lelki délután
17.: gellértes karácsonyi koncert
22.: nyugdíjas karácsony, faállítás
24.: misztériumjáték (Oscar Wilde: A boldog herceg), a betlehemi láng és a Szent Család-képek
érkezése
27.: jubiláló évfordulós házaspárok (6) ünneplése
28.: lelki adoptáció befejezése
31.: év végi hálaadás
JANUÁR
6.: vízkereszt (parancsolt ünnep, vasárnapi miserend)
8. nyugdíjas séta (Rembrandt-kiállítás a Szépművészetiben, tárlatvezetéssel)
Következik...
JANUÁR (2015)
12.: karácsonyfák bontása (16 óra)
17.: bérmálkozási felvételi (délelőtt), nyugdíjas farsang (délután fél 4-kor, közreműködik: Polgár Ildikó)
18-25.: ökumenikus imahét
19.: Krisztinavárosi Esték (19.30, Morandini Pál Madarász)
FEBRUÁR
2.: a megszentelt élet éve megnyitója (esti fél 7-es szentmise)
7.: zsinatolók farsangja (19.30, szervezők: Zsolt atya, Horváth Orsolya)
8.: Balázs-áldás
12.: nyugdíjas séta
13.: Rozsályi Zoltán atya halálának 9. évfordulója
14.: egyházközségek bálja (MOM Kulturális Központ)
14-15.: betegek szentsége (felkészítés, kiszolgáltatás)
Az ülés további témái
- lakásszentelés egyéni megbeszélés alapján (az atyákkal)
- önkéntes egyházi hozzájárulás befizetése:
1) készpénzbefizetés az irodában, a Hírlevél fejlécében olvasható félfogadási időben
2) készpénzbefizetés a sekrestyében havonta egy-egy vasárnapon
3) rendszeres vagy eseti átutalás a CIB Banknál vezetett új bankszámlára: 10700419-65647879-51100005 BUDAPESTKRISZTINAVÁROS HAVAS
BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA
4) készpénzes befizetés ugyanerre a számlára a CIB Bank bármely pénztáránál.
Az új bankszámlához tartozó postai (sárga)csekk kibocsátásáig türelmet kérünk! A régi, OTP-s sárga csekkeket kérjük,
semmisítse meg!

- a Táltos utcában változik a miserend, ezentúl hétköznap csak reggel 7-kor lesz szentmise
- írásos és képi elektronikus dokumentumtár (felelős: Horváth Adrián)
- termelői piac várhatóan márciustól a templom melletti parkolóban
- hólapátolás havazás esetén reggel 7 órától
KÖVETKEZŐ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÜNK IDŐPONTJA: FEBRUÁR 2.
VÁRJUK A KEDVES HÍVEK ÉSZREVÉTELEIT, JAVASLATAIT!
Budapest – Krisztinaváros, 2015. január 5.

