
Képviselő-testületi ülésünkön történt
Helyszín: Krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánia. Időpont: 2016. január 4. 19.10

Az elmúlt időszakban
DECEMBER
6.: adventi élelmiszergyűjtés (70 ajándékcsomag készült karácsony előtt)
8.: szabadtéri litánia a Szeplőtelen fogantatás szobránál
10.: nyugdíjas séta (Pestszenterzsébet, a Nagyboldogasszony-templom és a Molnár-C. Pál-kiállítás megtekintése). I.
kerületi lelkipásztorok és a polgármester találkozója
11-12.: A Szent Gellért-iskola 24 órás szentségimádása
13.: Irgalmasság Éve megnyitása (Irgalmasság kápolnája a templom oldalában)
16.: Szent Gellért-iskola adventi hangversenye
19.: nyugdíjasok lelki délutánja (Bence atya), bűnbánati liturgia
22.: karácsonyfa- és betlehemállítás, szeretetcsomagok kiküldése (150 darab, cserkészek segítettek)
23.: nyugdíjas karácsony (Mihály atya, H. Végvári Ágota)
24.: misztériumjáték (újra hallhatósági problémák jelentkeztek), betlehemi láng kiosztása Szent család-képek, éjféli
mise
27.: Szent család ünnepe, jubiláns házaspárok (9) köszöntése az esti szentmisén
28-30.: cserkészek téli tábora (több mint 50 cserkész részvételével)
31.: év végi beszámoló és hálaadás
2016 JANUÁR
6.: vízkereszt parancsolt ünnep, ünnepi miserenddel (9 órakor a Szent Gellért-iskola miséje). Lakásszentelés egyéni
megbeszélés alapján.

Következik...
10.: Roszmusz András Cserkészotthon megáldása a 9 órai szentmise után
12.: Szent Gellért-iskola megáldása. Karácsonyfa- és betlehembontás (16.30-18.30). Irgalmasság Éve-előadás az
esti szentmise után: Mohos Gábor, a M. Kat. Püsp. K. titkára – Dives in misericordia, Szent II. János Pál



pápa 1980-as enciklikája az irgalmasságról
14.: nyugdíjas séta (tervek: A Magyar Rádió 90 éve – kiállítás; Néprajzi Múzeum – betlehemkiállítás), részletek a
Hírlevélben
17-24.: ökumenikus hét, fontos részletek a Hírlevélben
18.: Krisztinavárosi Esték – Környezetterhelés, klímaváltozás (ea.: Kuslits Béla)
29.: az egyháztanács ülése
30.: nyugdíjas farsang – tematikája a környezetvédelem, részletek a Hírlevélben
FEBRUÁR
1.: a képviselő-testület ülése – zárszámadás, szavazás az egyházközség költségvetéséről
3.: Szent Balázs napja (Balázs-áldás)
6-7.: a szombat esti és a vasárnapi szentmiséken Balázs-áldás (szentóra a vasárnap reggel 9 órai mise után)
10.: hamvazószerda, egész napos szentségimádás
11.: beteggondozók és -látogatók találkozója

Az ülés további témái
– Az Irgalmasság kápolnájának további fejlesztése várható.
– A beregszászi róm. kat. közösség kérése hozzájárulás az iskolafelújítás támogatására. Erre külön gyűjtés várható.
– A templom főkapujának meghibásodását (hirtelen csapódik) napokon belül megszüntetjük, a lourdes-i
barlang kapuját is javítjuk. Türelmüket köszönjük!
– Visszavágattuk a templom melletti, belógó tiszafát.
– A parkoló helyzetét is áttekintettük, különös tekintettel a mozgáskorlátozottakra és a vasárnapi
szentmise-látogatókra. Részletek később.
– Egyházi önkéntes hozzájárulás fizetése a sekrestyében a január 9-10-ei szentmisék után.

KÖVETKEZŐ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÜNK IDŐPONTJA: 2016. FEBRUÁR 1.
VÁRJUK A KEDVES HÍVEK ÉSZREVÉTELEIT, JAVASLATAIT!
Budapest – Krisztinaváros, 2016. JANUÁR 7.


