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Az elmúlt hónapban...
JANUÁR
8.: nyugdíjas séta a Szépművészet Múzeumban – Rembrandt-kiállítás (közel 20 fő)
10.: vízszentelés
17.: bérmálkozók felvételije (17 fő jelentkezett, 10 fő fölött indulhat a csoport)
17.: nyugdíjas farsang – vendég: a Virtuózok c. komolyzenei tehetségkutatóból ismert Kéringer Dávid szaxofonművész. (Kb. 30 fő)
18-25.: ökumenikus imahét
19.: Krisztinavárosi Esték – Morandini Pál: „Nézzétek az ég madarait!” (mintegy 40 résztvevő)
31.: leendő elsőáldozók készülete (18 fő)
30-február 1.: cserkész téli tábor Bodajkon (több mint 40 résztvevő)
FEBRUÁR
2.: a megszentelt élet éve – megnyitó szentmise Gyertyaszentelő ünnepén. (Ennek jelképe a mellékoltáron található.) A szombat esti
szentmisék homíliái a tematikus sorozathoz illeszkednek
5.: Az ortodoxiáról – Tatárka Kirill parókus előadása
7.: zsinatolók és képviselők farsangja (Szent Gellért Gimnázium tornaterme, kb. 50 fő)

Következik...
FEBRUÁR
7-8.: a szombat esti és a vasárnapi szentmiséken Balázs-áldás, a szentmisék után egyházi önkéntes hozzájárulás fizetési lehetőség a
sekrestyében
12.: nyugdíjas séta (részletek a hírlevélben)
13.: Rozsályi Zoltán atya halálának 9. évfordulója, szentmise
15.: betegek szentsége (részletek a hírlevélben)
16.: Krisztinavárosi Esték – Harrach Ágnes: Svédország
18.: hamvazószerda, egész napos szentségimádás
19.: az esti hittanórán vendégünk Balicza Iván evangélikus lelkész
20.: az első keresztúti ájtatosság – kezdete: 17.45 (vezetik: a képviselő-testület tagjai)
21.: nyugdíjas délután (részletek a hírlevélben)
24.: a zsinatoló munkacsoportok első nyilvános beszámolója az esti szentmise után (második és harmadik alkalom: március 4. és 12.)
Ezzel kapcsolatos: elkészült a zsinatolás honlapja (hba.plebania.hu/zsinatolas/), részletek a hírlevélben. Kérjük, a zsinatoláson részt vevők
tekintsék át az elkészült anyagokat az első találkozásra!
28.: felnőtt lelki nap
MÁRCIUS
5.: előadónk egy református lelkész – részletek később
6-8.: ifjúsági csornai lelkigyakorlat (gimnazisták, egyetemisták). A fiatal felnőtteknek, pályakezdőknek ugyanekkor lelkigyakorlat
Pilismaróton
7.: nyugdíjas lelki nap
12.: nyugdíjas séta – részletek később
15.: nemzeti ünnep – ünnepi szentmisével
20-22.: felnőtt lelkigyakorlat
ÁPRILIS
1.: a Szent Gellért-gimnázium – olaszul tanuló diákjainak – meghívására a Krisztinavárosba látogat az apostoli nuncius, szentmisét is
bemutat
MÁJUS
15-17: zsinatolók leányfalui hétvégéje
29.: hajókirándulás – részletek később

Az ülés további témái
- Az egyházközségi képviselő-testületének számvizsgáló bizottsága megvizsgálta, a KVT pedig elfogadta a 2014. évi pénzügyi
elszámolást, illetve az ez évi költségvetést, a gazdálkodást rendben lévőnek találta. Az egyházközség mérlegadatait a Kedves Hívek
február 8-15-éig megtekinthetik az irodán.
- Hólapátolás havazás esetén reggel 7 órától

KÖVETKEZŐ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÜNK IDŐPONTJA: MÁRCIUS 2.
VÁRJUK A KEDVES HÍVEK ÉSZREVÉTELEIT, JAVASLATAIT!
Budapest – Krisztinaváros, 2015. február 7.


