Képviselő-testületi ülésünkön történt
Helyszín: Krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánia
Időpont: 2015. március 2. 19.30
Az elmúlt hónapban...
FEBRUÁR
7.: farsang (40-nél is több résztvevő)
7-8.: Balázs-áldás
8.: bérmálkozásra készülők első együttléte (10-15 fő)
11.: elhunyt Kovács András testvérünk és Beöthy Tamás atya. Imádkozzunk értük!
12.: nyugdíjas séta – Frankel Leó úti Szent István-templom, török fürdő
14-15.: betegek szentsége (23+10 fő)
16.: Krisztinavárosi Esték – Harrach Ágnes Svédországról (42 fős hallgatóság)
17.: Bakos Zsolt atya 40 esztendős lett
18.: hamvazószerda, egész napos szentségimádás
19.: Balicza Iván evangélikus lelkész előadása a felnőtt hittanórán
20.: a nagyböjti keresztutak kezdete (péntekenként 17.45 óra)
21.: nyugdíjas délután – filmvetítés
24.: zsinatolás (I.) http://hba.plebania.hu/zsinatolas/
27.: lelki nap a Szent Gellért-iskolában
28.: felnőtt lelki nap
MÁRCIUS
1.: szentóra
4.: végső búcsú Kovács András testvérünktől
4.: zsinatolás (II.) http://hba.plebania.hu/zsinatolas/
6-8.: ifjúsági lelkigyakorlat két csoportban (gimnazisták, egyetemisták – Csorna; pályakezdők – Pilismarót)
7.: nyugdíjas lelki nap + bűnbánati liturgia
Következik...
MÁRCIUS
7-8.: egyházi önkéntes hozzájárulás fizetési lehetősége a sekrestyében, a szentmisék után
8-15.: tartósélelmiszer-gyűjtés a templomban (pl. olaj, kakaó, diabetikus élelmiszerek, konzervek, ketchup is)
12.: nyugdíjas séta – Rippl-Rónai-emlékkiállítás (Nemzeti Galéria)
12.: zsinatolás (III.) http://hba.plebania.hu/zsinatolas/
15.: gyűjtés Kárpátalja javára (Magyar Katolikus Püspöki Konferencia). Ünnepi szentmise 11.30-kor
16.: Krisztinavárosi Esték – Pollák Károly, a Rigó Jancsi cukrászda cukrászmestere (19.30 óra)
18.: férfiak találkozója (az esti szentmise után a cserkészotthonban)
20-22.: Péliföldszentkereszt – plébániai lelkigyakorlat (jelentk. határi.: III. 13., 8000 .- előleg befizetésével (hírlevél)
22.: apák napja
25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe (ünnepi szentmise 18.30 órakor) + a lelki adoptáció kezdete
27.: tabáni keresztút fél 5-től – közösségek jelentkezését várjuk az állomások vezetésére
28.: templomi nagytakarítás (délelőtt)
29.: virágvasárnap – az ünnepi szentmise és körmenet rendhagyó módon 11 órakor kezdődik!
30., 31., április 1.: triduum (Kállay Emil Sch. P.)
ÁPRILIS
1.: a Szent Gellért-gimnázium – olaszul tanuló diákjainak – meghívására a a Szent Gellért Isklába látogat az apostoli nuncius,
szentmisét is bemutat templomunkban
+szentsírállítás (délután)
5.: húsvétvasárnap – a reggel 7 órai szentmise végén ételszentelés, ünnepi nagymise 9 órakor
6.: húsvéthétfő – a reggeli 7-es szentmise elmarad
12.: tavaly kereszteltek szentmiséje – fél 12-kor
15-18.: ruhacserebere-akció – az MKDSZ irodájában (Bp. I. Attila út 63.)
MÁJUS
15-17: zsinatolók leányfalui hétvégéje
29.: hajókirándulás – részletek később
Az ülés további témái
- A Szent Gellért-gimnázium induló osztályainak 60 helyére a tavalyi, rekordot jelentő 175 után idén 231-en jelentkeztek.
- Gyűjtés a katolikus iskolák javára.
- Tavaszi zarándoklat: egyházközségünk az Élő rózsafüzér zarándoklathoz csatlakozik (Hírlevél)
- Hólapátolás havazás esetén reggel 7 órától.

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

