
Képviselő-testületi ülésünkön történt
Helyszín: Krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánia
Időpont: 2015. május4. 19.30

Az elmúlt hónapban...
ÁPRILIS
9.: nyugdíjasséta az Iparművészeti Múzeumban – Lechner Ödön-kiállítás, kínai agyaghadsereg
megtekintése
11. és 18.: ablakmosás a plébánián (cserkészek)
12.: tavaly kereszteltek szentmiséje (fél 12)
16.: felnőtt hittanóra, Molnár Béla atya előadása a szektákról
16.18.: ruhacserebere-akció, 70-80 ember fordult meg a három nap alatt, köszönjük adományaikat!
20.: Török Csaba atya előadása a Krisztinavárosi Estéken (80 fő)
24.: Szent Gellért-bál, növekvő érdeklődés mellett
24-26.: egyházközségünk vendége volt és tanúságot tett Lőw Gergely kispap, egykori gellértes diák
25.: Fehér Szív Útja (30 résztvevő)
25.: nyugdíjasdélután Lőw Gergely kispappal
30.: Szent Gellért-iskolai ballagás
30.: Zelliger Erzsébet előadása az ősi magyar hitvilágról
MÁJUS
minden este litánia
3.: a Szent Gellért-iskola kenus Mindszenty-zarándoklata Almásfüzitőről Esztergomba
3.: anyák napján az édesanyákat köszöntöttük (320 virágból 260 „talált gazdára”)
9.: termelői piac (heti rendszerességgel, szombat délelőttönként 7-12) a templom
parkolójában elindult
9.: Élő Rózsafüzér zarándoklat, egyházközségünk tavaszi zarándoklata

Következik...
MÁJUS
9-10.: egyházi önkéntes hozzájárulás fizetése a sekrestyében
9-17.: nyári (hétfő-kedd-szerda hétköznapi) miserendigények, részletek a hirdetmény alján és
a Hírlevélben!
10.: bérmálkozók bemutatása a fél 12-es szentmisén
14.: nyugdíjasséta – Füvészkert / örmény népirtásról szóló kiállítás az OSZK-ban (részletek a
Hírlevélben)
14.: Török Csaba atya előadása a New Age-ről (idősebb felnőttek hittanórája) az esti szentmise
után
15-17.: az egyházközségi zsinatolás lezárása Leányfalun, részletek a Hírlevélben!
17-24.: pünkösdi készület hete
23.: nagyszabású ökumenikus zenés áhítat és szertartás a Bécsi kapu téren (igét hirdet: Bakos Zsolt
atya)
24.: pünkösdvasárnap
25.: pünkösdhétfő, Karizmák Ünnepe Máriaremetén
29.: 10 órakor püspöki szentmise a templomban (Székely János), majd emléktábla-avatás a Farkas
Edith-szeretetotthonban



29.: hajókirándulás Matolcsy Kálmán atya szervezésében (részletek a Hírlevélben)
30.: nyugdíjasdélután
31.: a 9 órai szentmisén kettős keresztelő – Csermák Lőrinc, György-Farkas Róza
JÚNIUS
1.: tanévzáró KVT-ülés
4.: rendkívüli szentóra templomunkban (17.30)
6-7.: egyházi önkéntes hozzájárulás fizetése a sekrestyében
7.: Úr napja – körmenet a 9 órai szentmise után
8.: Krisztinavárosi Esték
13.: papszentelés Esztergomban (1 új pap egyházmegyénkben)
14.: cserkész Te Deum

Az ülés további témái
- Júniussal indul a nyári miserend, kérjük a Kedves Híveket, javaslatukkal segítsék a hétfő-
kedd-szerdai miseidőpont kialakítását (7, 7.30, 8 vagy 18.30 órai kezdés)! Írásos szavazás a
mellékoltárnál (hétköznapi szentmisék idején), illetve a padsorok között (szombat este és
vasárnap a szentmisék végén).
- Zsinatolásunk lezárásával kapcsolatban részletek a Hírlevélben.

KÖVETKEZŐ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÜNK IDŐPONTJA: JÚNIUS 1.
VÁRJUK A KEDVES HÍVEK ÉSZREVÉTELEIT, JAVASLATAIT!
Budapest – Krisztinaváros, 2015. május 8.


