Képviselő-testületi ülésünkön történt
Helyszín: Krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánia
Időpont: 2015. április 7. 19.30
Az elmúlt hónapban...
MÁRCIUS
4. és 12.: két nyilvános közös zsinatolási alkalom
6-8.: lelkigyakorlat – fiataloknak két korcsoportban Csornán (6+2fő), illetve Pilismaróton (20
fő)
7.: nyugdíjas lelki nap + bűnbánati liturgia
8-15.: tartósélelmiszer-gyűjtés: kb. 400 kg (nőtt). 80 csal. kapott csomagot, 10 csomag a
helyi csal.-segítőnek jutott, 30 kg Kárpátaljára.
12.: nyugdíjas séta (Rippl-Rónai-kiállítás)
16.: Krisztinavárosi Esték – Pollák Károly, a Rigó Jancsi cukrászda tulajdonosa adott elő a
vállalkozói lét mindennapjairól (40 fő)
18.: férfiak találkozója
20-22.: Péliföldszentkereszt – plébániai lelkigyakorlat (28 fő)
22.: gyűjtés a Szentföld javára, apák napja
25.: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe (ünnepi szentmise 18.30 órakor) + a lelki adoptáció
kezdete (5-en tettek fogadalmat)
27.: tabáni keresztút
29-április 5.: nagyhét – köszönjük az adományokat a virágokra!
ÁPRILIS
1.: nagyszerdán Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius volt a Szent Gellért-iskola
vendége, szentmisét is bemutatott templomunkban
9.: nyugdíjas séta az Iparművészeti Múzeumban
Következik...
ÁPRILIS
12.: egyházi önkéntes hozzájárulás fizetési lehetősége a sekrestyében, a szentmisék után.
12.: fél 12-es szentmise a tavaly kereszteltekkel
15-18.: ruhacserebere-akció az MKDSZ-irodában (Attila út 63.) – részletek a Hírlevélben!
20.: Krisztinavárosi Esték – Török Csaba korábbi káplánunk: „Bűneink és az evangélium
öröme”
24.: A Szent Gellért-isk. bálja 19 órakor a Várban (jegyár: diák 1500.-, felnőtt 3000.-,
családi 7500.-, kapható mindkét isk. titkárságán)
25.: Fehér Szív Útja – 10 órakor mise a sziklatemplomi pálosoknál, 11 órakor menet a
Krisztinaváros felé. Várható befejezés: 12.30 (A Megszentelt Élet Éve III/I. plébániai
rendezvénye – mottó: „tisztaság”)
25.: nyugdíjas délután – részletek a Hírlevélben
26.: Jó pásztor vasárnapja, a hétvégén Löw Gergely kispap az egyházközség vendége
30.: ballagás a Szent Gellért-iskolában
MÁJUS
1-től: litánia a hónap minden napján. (Május elseje elsőpéntek)
3.: anyák napja
4.: képviselő-testületi ülés
9.: Élő rózsafüzér zarándoklat plébániánk részvételével – részletek a Hírlevélben és Sárfalvi

Györgynél
10.: a tömegtájékoztatás világnapja
14.: nyugdíjas séta
15-17.: a zsinatolás lezárása Leányfalun (péntek 17 órától vasárnap 17 óráig)
29.: hajókirándulás – részletek később
Az ülés további témái
- Várhatóan május elején indul a termelői piac a templom melletti parkolóban, szombati
rendszerességgel
- A nyári miserend egy részének (hétfő, kedd, szerda) kialakításához hamarosan a Kedves
Hívek segítségét kérjük.
- Templomunkhoz közel, az Alagút utcában hamarosan Mol Bubi (budapesti közkerékpár)
állomás létesül
KÖVETKEZŐ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÜNK IDŐPONTJA: MÁJUS 4.
VÁRJUK A KEDVES HÍVEK ÉSZREVÉTELEIT, JAVASLATAIT!
Budapest – Krisztinaváros, 2015. április 11.

