Képviselő-testületi ülésünkön történt
Helyszín: Krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánia. Időpont: 2016. február 1. 19.30

Az elmúlt időszakban
JANUÁR
6-: vízkereszttől kezdődően lakásszentelés, egyéni megbeszélés alapján
9.: vízszentelés
10.: Roszmusz András Cserkészotthon megáldása
12.: karácsonyfák bontása. Irgalmasság Éve: Mohos Gábor (MKPK-titkár) előadása az irgalmasság enciklikájáról (Dives in
misericordia, 1980)
14.: nyugdíjas séta (Betlehem-kiállítás, Néprajzi Múzeum)
17-24.: ökumenikus imahét
18.: Krisztinavárosi Esték – Kuslits Béla: Földünk fenyegetettsége (bő 30 fős hallgatóság)
22-23.: kárpátaljai missziós gyűjtés a Déli pályaudvarnál – plébániai önkéntesek, cserkészek
24.: gyűjtés a Közel-Kelet javára - köszönjük nagylelkű adományaikat!
30.: nyugdíjas farsang (MKDSZ-iroda, Attila út 63. Több mint 30 részt vevő)
FEBRUÁR
1.: a képviselő-testület ülése, a zárszámadás (2015) és a költségvetés (2016) elfogadása

Következik...
FEBRUÁR
3., 6. est, 7.: Balázs-áldás
4.: Széchenyi István-emlékszentmise (18.30), előtte koszorúzás
7.: könyörgés a világ éhezőiért
10.: hamvazószerda (szigorú böjti nap). Reggel iskolamise. Egész napos szentségimádás. 12 és 15 órakor rózsafüzér, 18
órakor litánia, 20 órakor taizéi imaóra
11.: betegek világnapja: „Betegeink között az Irgalmasság Évében – lelki nap a plébánián. Előadók: Bakos Zsolt
atya, Albrecht Klára Edit SM nővér, Dr. Vasváry Artúrné lelki segítő. Részvételi szándékát a
krisztinavaros@gmail.com ímélcímen lehetőleg jelezze! Részletek a Hírlevélben
12.: az első nagyböjti keresztút (17.45) a képviselő-testület részvételével

13.: Rozsályi Zoltán atya halálának 10. évfordulója, látogatás a Farkasréti temetőben (részletek a Hírlevélben)
14.: hamvazkodás a vasárnapi szentmiséken. Bérmálkozók kiválasztása a fél 12-es szentmisén (bérmálás: májusban)
15.: Krisztinavárosi Esték – Harrach Ágnes: Svédország
18.: Irgalmasság Éve – éjszakai imaóra templomunkban (kezdés: 21 óra)
19-21.: ifjúsági lelkigyakorlat (részletek a Hírlevélben)
20.: felnőttek lelki napja (részletek a Hírlevélben)
28.: a vasárnapi szentmiséken országos gyűjtés a katolikus iskolák javára
MÁRCIUS
4-6.: felnőtt lelkigyakorlat Péliföldszentkereszten (részletek a Hírlevélben)
7.: képviselő-testületi ülés
12.: nyugdíjas lelki délután, az esti szentmise előtt bűnbánati liturgia
12-13.: országos gyűjtés a Szentföld javára
13.: apák napja
14.: egyházközségünk az irgalmasság szent kapujához látogat (délelőtt – részletek később a Hírlevélben)
18.: hagyományos tabáni keresztút a virágvasárnap előtti pénteken (délután 16.30-kor)
20.: virágvasárnap – figyelem: az ünnepi szentmise és körmenet 11.30 helyett fél órával korábban, 11 órakor
kezdődik!

Az ülés további témái
– Képviselő-testületünk elfogadta a 2015. évi zárszámadást és megszavazta a plébánia 2016. évi
költségvetését. A részletek két hétig megtekinthetők a plébánia irodáján.
– Parkolóhasználat a templom mellett: egyházközségünk igyekszik megoldást találni arra a felmerült igényre, hogy
mozgáskorlátozottak, valamint más rászorulók részére lehetővé váljon a vasárnapi, miselátogatási célú
parkolóhasználat. Kérjük a rászoruló Kedves Testvéreket, hogy igényük jelzése céljából személyesen vegyék fel
a kapcsolatot Mihály atyával február hónap végéig.
– A zsinatolás során a Kedves Testvérek által kért képviselő-testületi tabló templomunkban hamarosan látható lesz.
– Az egyházközség bankszámlaszáma megváltozott, a helyes számlaszám a Hírlevél címlapján található, kérjük, az
OTP-s számlára már ne utaljanak!
– Egyházi önkéntes hozzájárulás fizetése a sekrestyében a február 6-7-ei szentmisék után.
KÖVETKEZŐ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÜNK IDŐPONTJA: 2016. MÁRCIUS 7.

VÁRJUK A KEDVES HÍVEK ÉSZREVÉTELEIT, JAVASLATAIT!
Budapest – Krisztinaváros, 2016. FEBRUÁR 6.

