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

Az elmúlt időszakban...

NOVEMBER

12.: nyugdíjas séta Ágoston László 10 éve elhunyt atyánk kelenföldi nyugvóhelyén

14.: krisztinavárosi ministránsok világtalálkozója, Szent Gellért-iskola szalagavató bálja

15.: elsőáldozás (18 gyermek)

16.: Krisztinavárosi Esték – Piazza-Georgi Barbara: Helyzetjelentés a menekültekről

17.: Karitász-összejövetel (Szent Erzsébet napja)

21.: cserkészek plébániai takarítása, esti szentmise Ágoston László atya lelki üdvéért, karitászbál

28.: adventi koszorúkötés, adventi gyertyagyújtás, Szent Család-képek útnak indulása

29.: advent első vasárnapja, köszönjük a jótékonysági vásárra érkezett adományokat!

30-tól: roraték (december 23-ig, hétfőtől szombatig 6.30-, utána agapé a sekrestye fölötti oratóriumban)

DECEMBER

5.: cserkész lelkinap, gyertyagyújtás

6.: advent második vasárnapja, templomunkban a gitáros szentmisén járt a Mikulás 150 ajándékcsomaggal. A tartósélelmiszer-gyűjtés eredménye 280 kg, köszönjük a
Kedves Testvérek adományait, házi készítésű felajánlásait!

8.: litánia este 6-kor a templom melletti Mária-szobornál

10.: nyugdíjas séta a felújított pesterzsébeti templomban, a Molnár-C. Pál-kiállítás megtekintése

11-12.: Szent Gellért-iskola szentségimádása az iskola kápolnájában

12.: gyertyagyújtás

Következik...
13.: az Irgalmasság Éve (szentév) megnyitása a fél 12-es szentmisén, egyházmegyei egységes molinó elhozatala a Szent
István-bazilikából. Az Irgalmasság Évének részletes, aktuális programjairól a Hírlevél ad pontos tájékoztatást!
16.: a Szent Gellért-iskola karácsonyi hangversenye templomunkban (16.30)



19.: nyugdíjas lelki délután, az esti szentmise előtt bűnbánati liturgia (mindenkinek!), gyertyagyújtás

22.: karácsonyfa- és Betlehem-állítás (16.00-18.30)
23.: nyugdíjas karácsony (15.30)

24.: misztériumjáték a templomban (16.00), a betlehemi láng átvétele. Este 23.45-kor a gyermek Jézus jászolba helyezése, a
Szent Család-képek fogadása. (A karácsonyi szertartásrendről részletek a Hírlevélben!)
27.: kerek házassági évfordulójukat ünneplő házaspárok szentmiséje (18.30)
28.: lelki adoptáció vége

28-30.: cserkész téli tábor (Esztergom)
31.: Te Deum (18.30), egész éves beszámoló a szentmisén

2016. JANUÁR
4.: a képviselő-testület ülése

6.: vízkereszt – parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel kötelező
9.: az esti litánia helyett vízszentelés

12.: Irgalmasság Éve – Mohos Gábor, a M. Kat. Püsp. K. titkára előadása: Dives in misericordia – Szent II. János Pál pápa
1980-as enciklikája az irgalmasságról)
14.: nyugdíjas séta.

Az ülés további témái
– A parkoló felőli kis oldalbejáratot az Irgalmasság Évében zárva tartjuk, mögötte létesült az Irgalmasság Kápolnája, ahová a
templomtér felől lehet bejutni.

– Az egyházközség tulajdonába – öröklés útján – került lakás eladása megtörtént, a befolyó összeg a plébánia pályázati alapja, illetve
a fix oltár elkészítésének fedezete lesz.

– A főbejárati üvegajtó erősen elhasználódott, felújításának előkészítése folyamatban van.

– Egyházi önkéntes hozzájárulás fizetése a sekrestyében a december 12-13-ai szentmisék után.

KÖVETKEZŐ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÜNK IDŐPONTJA: 2016. JANUÁR 4. VÁRJUK A KEDVES HÍVEK ÉSZREVÉTELEIT, JAVASLATAIT!
Budapest – Krisztinaváros, 2015. december 7.


