
Képviselő-testületi ülésünkön történt
Helyszín: Krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánia
Időpont: 2015. június 1. 19.30

Az elmúlt hónapban...
MÁJUS
10.: bérmálkozók bemutatása
14.: nyugdíjas séta (Füvészkert)
15-17.: zsinatolás lezárása Leányfalun (szeptemberre várható a végleges dokumentum)
23.: ökumenikus ifjúsági zenés imaest a Bécsi kapu téren (nagy sikerű esemény)
29.: a Szociális Missziótársulat alapítója, Farkas Edith emléktábláját avatta fel a rendház falán Székely János
püspök. Este: hajókirándulás a Dunán
30.: nyugdíjas imadélután
JÚNIUS
4.: espereskerületi atyák találkozója a Krisztinavárosban, este fél 6 órakor vasárnapról előre hozott
szentségimádás
7.: a 9 órai szentmise végén úrnapi körmenet

Következik...
JÚNIUS
8.: Krisztinavárosi Esték – a 100 évvel ezelőtt történt örmény népirtásról (előad: Zsigmond Benedek)
11.: nyugdíjas séta
12.: ministránsavatás (Jézus Szíve ünnepe)
13.: diakónusszentelés Esztergomban
14.: cserkészek tanév végi hálaadó szentmiséje (Te Deum) 9 órakor
21.: a Szent Gellért-iskola Te Deuma (9-es szentmise)
22.: életbe lép a nyári miserend: hétfőtől szombatig 18.30-kor van szentmise templomunkban, kivéve a
szerdát (reggel 8). A vasárnapi miserend változatlan.
23.: a(z esti) szentmise elmarad
27.: nyugdíjas nyári összejövetel

JÚLIUS
6-16.: cserkészek nyári tábora Szattán (Őrség és Göcsej határvidéke)
9.: nyugdíjas séta
10.: Gyimóthy pélbános atya halálának 34. évfordulója
12.: Várhegyi plébános atya halálának 6. évfordulója

AUGUSZTUS
2.: templombúcsú
5.: egész napos szentségimádás – szentmise 19.15-kor
13.: nyugdíjas séta
15.: Nagyboldogasszony ünnepe, vasárnapi miserend
20.: a(z esti) szentmise elmarad
31.: évközi miserend visszaállása, elsőáldozók beöltözése



SZEPTEMBER
6.: Veni Sancte a 9 órai szentmisén
10.: nyugdíjas séta
12.: lecsóparti a plébánia kertjében
19.: nyitott templomok éjszakája

Az ülés további témái
- A cserkészcsapat nyári tábori költségeire 400 ezer forint pályázati támogatást nyert a Budavári
Önkormányzattól.
- További pályázati sikerek: plébániai zarándoklat céljai (300 ezer forint), a Karitász karitatív tevékenysége (500
ezer forint).
- A kerületi egyházközségek labdarúgó-bajnokságán (május 30.) fiatal csapatunk hősiesen helyt állt.
- Termelői piac (nagy sikerrel) minden szombaton 7 és 12 óra között.
- Sürgős felújítási feladataink vannak: a plébánia teteje beázik, a templomi diadalív szintén átnedvesedett, a
lourdes-i barlang kiszárítás előtt áll
- Egyházi önkéntes hozzájárulás fizetése a sekrestyében a június 6-7-i szentmisék után.

KÖVETKEZŐ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÜNK IDŐPONTJA: SZEPTEMBER 7.
VÁRJUK A KEDVES HÍVEK ÉSZREVÉTELEIT, JAVASLATAIT!
Budapest – Krisztinaváros, 2015. június 6.


