Képviselő-testületi ülésünkön történt
Helyszín: Krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánia
Időpont: 2015. szeptember 7. 1. 19.30

Az elmúlt időszakban...
JÚNIUS
7.: úrnapi körmenet
11.: nyugdíjas séta
12.: Jézus Szíve ünnepe, ministránsavatás
14.: Balicza Iván lelkész búcsúztatása (Bécsi kapu téri evangélikusok)
21.: Gellért-iskolások Te Deuma
28.: Péter-fillérek gyűjtése
JÚLIUS
6-16: cserkésztábor (Szatta – Őrség)
9.: nyugdíjas séta (Magyarok Háza)
10.: Gyimóthy pélbános atya halálának 34. évfordulója
12.: Várhegyi plébános atya halálának 6. évfordulója
31.: Bakos Zsolt atya befejezte segédlelkészi szolgálatát a plébánián (új helye: Szent Gellért-templom, Kelenföld)
AUGUSZTUS
1.: Lakatos Bence új káplán atyánk érkezése
5.: templombúcsú – egész napos szentségimádás, espereskerületi szentmise, ministránszarándokok búcsúztatása
13.: nyugdíjas séta (Nagytétényi Nagyboldogasszony-templom)
20-23.: elsőáldozók tábora Bajóton
31.: évközi (téli) miserend újbóli életbe lépése (h-szo: 8 és 18.30-kor, v: 7, 9, 11.30, 18.30-kor van szentmise)
SZEPTEMBER
6.: egyházközségi Veni Sancte
9.: nyugdíjas séta (Vármúzeum – A Mátyás-templom évszázadai c. kiállítás megtekintése)

12.: lecsóparti a plébánia kertjében
Következik...
SZEPTEMBER
13.: a 9 órai szentmisén elsőáldozók beöltözése, a 11.30 órai szentmisén Bakos Zsolt atya búcsúztatása
14.: a Táltos utcai templom búcsúja, imanap
19.: nyitott templomok éjszakája (részletek a szórólapokon és a Hírlevélben)
20.: a 9 órai szentmisén cserkész Veni Sancte
21.: Krisztinavárosi Esték – a zsinatolás dokumentumának bemutatása az esti szentmise után
24.: nyugdíjas délután (részletek a hírlevélben)
25-27.: Szent Gellért-iskolai zarándoklat Velencébe (Lakatos Bence atya)
27.: a Szentírás vasárnapja – Biblia-kihelyezés a szombat délutáni litánia idején
OKTÓBER
– a hónap minden napján ¾ 6-kor rózsafüzér. Megkezdődnek a felnőtt hittanórák
4.: a képviselő-testület részvételével közös szentségimádás (este fél 6-kor)
5.: képviselő-testületi ülés
8.: nyugdíjas séta
8-10.: ruhacserebere-akció (Attila út 63., MKDSZ-iroda)
23-24.: egyházközségi zarándoklat (úti cél: Bácsfa-Szentantal, összköltsége várhatóan legfeljebb 14 000 forint, részletek a
későbbi Hírlevelekben. Jelentkezni a plébániai irodán lehet, 7000 forint előleg befiezésével)
Az ülés további témái
– Lőw Gergely korábbi gellértes diák kispapi gyakorlatát töltötte plébániánkon.
– Termelői piac (nagy sikerrel) minden szombaton 7 és 12 óra között.
– Egyházi önkéntes hozzájárulás fizetése a sekrestyében a szeptember 12-13-ai szentmisék után.
KÖVETKEZŐ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÜNK IDŐPONTJA: OKTÓBER 5.
VÁRJUK A KEDVES HÍVEK ÉSZREVÉTELEIT, JAVASLATAIT!
Budapest – Krisztinaváros, 2015. szeptember 13.

