
Képviselő-testületi ülésünkön történt
Helyszín: Krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánia. Időpont: 2016. március 7. 19.30

Az elmúlt időszakban...

FEBRUÁR

3. (6-7.): Balázs-áldás

4.: nyugdíjas séta (A szerzetesek asztala kiállítás megtekintése Óbudán a Vendéglátóipari Múzeumban, 22 fő)

10.: hamvazószerda, egész napos szentségimádás

11.: betegek világnapja – gondozók és beteglátogatók találkozója

12.: az első keresztút (idén is minden pénteken 17.45-kor, kivéve 18-án!)

13.: Rozsályi Zoltán atya halálának 10. évfordulója (temetői látogatás)

14.: bérmálkozók kiválasztása a 11.30-as szentmisén

15.: Krisztinavárosi Esték – Harrach Ágnes: Svédország II., híres emberek

16.: A zsinatolás „Hogyan tovább...?” munkacsoportjának ülése – közösségszervezési csoport alakult

18.: éjszakai imaóra 21 órakor

19-21.: ifjúsági lelkigyakorlat a gödöllői premontreieknél (22 fő)

20.: plébániai felnőtt lelki nap (18 fő)

27-28.: gyűjtés a katolikus iskolák javára - hálásan köszönjük azadományokat!

MÁRCIUS
3. betegek szentségének kiszolgáltatása a Farkas Edith Szeretetotthonban (kb. 80 fő), gyóntatás a Szent Gellért-iskolában

4-6.: péliföldszentkereszti lelkigyakorlat Andrásfalvy János szalézi szerzetes vezetésével (20 fő)

Következik...
10.: nyugdíjas séta – Gótikus szárnyas oltárok kiállítás megtekintése a Magyar Nemzeti Galériában



12.: nyugdíjas lelki nap 11 órakor a plébánián, 17.30-kor bűnbánati liturgia
12-13.: gyűjtés a Szentföld javára
13.: tartósélelmiszer-gyűjtés utolsó napja, apák napja
14.: a Szent Kapu meglátogatása a Szent István Bazilikában – ez alkalommal a megszentelő kegyelem állapotában
teljes búcsú nyerhető. Találkozás templomunkban ????? órakor
15.:  A zsinatolás „Hogyan tovább...?” munkacsoportjának ülése
18.: tabáni ökumenikus keresztút (részletek a Hírlevélben)
20.: virágvasárnap, az ünnepi szentmise és körmenet 11 órakor kezdődik!
21-23.: triduum, Kránitz Mihály atya, a PPKE HTK tanszékvezető professzora érkezik hozzánk
21-27.: nagyhét, a részletes szertartásrend a Hírlevélben található, tanulmányozzák át!
22.: a szentsír felállítása
24.: nagycsütörtökön este beteg testvéreinkhez visszük el Krisztus testét (jelentkezés az irodán)
26-27.: óraátállítás
29.: férfiak találkozója a cserkészotthonban (19.30)
ÁPRILIS
3.: Irgalmasság vasárnapja – irgalmasság szentórája a 9 órai szentmise után templomunkban. 11.30-kor a tavaly
keresztelkedetteket várjuk a szentmisén.
4.: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, a lelki adoptáció kezdete, képviselő-testületi ülés
9.: nyugdíjas délután
12.: Irgalmasság Éve-előadás (részletek később)
14.: nyugdíjas séta (részletek később a Hírlevélben)
15-17.: ruha- és aprócikk-cserebere akció (Attila út 63., MKDSZ-iroda)
15.: Lenhardt Vilmos atya halálának 8. évfordulója



17.: Jó pásztor vasárnapja (plébániánkra kispap érkezik)

Az ülés további témái
– Befogadtuk a parkolóhasználattal kapcsolatos igényléseket, hamarosan lehetővé válik a templom melletti parkolás a
vasárnapi szentmisék alkalmával azok számára, akik ezt a plébános atyától igényelték (távolabbról érkező nagycsaládosok,
mozgásukban akadályozott idősek). Amennyiben további igény támad, Mihály atyához kell fordulni.
– A zsinatolás eredményeinek végrehajtására megalakult és megtartotta első ülését a „Hogyan tovább...?” munkacsoport.
Tagjai: Mihály atya, Forián Szabó Péter, Boross Márta, Morandini Kristóf, Selmeczi-Zsuppányi Marianna). Havonta
üléseznek, az elkészült lelkipásztori munkaterv alapján új közösségek szervezése és a régiek erősítése a dolguk, javaslattétel
szintjén. Létrehoztak egy közösségépítő munkacsoportot Csermák Judit, Horváth Adrián, Beöthy Cecília, Arató Domonkos,
Réder Kristóf és Andrásfalvy Marika részvételével, ez a csoport szintén összeült már. Feladatuk a zsinatolás
dokumentumának áttekintése, rendelkezésre álló eszközök felmérése.
– Hamarosan indul a Komatál kezdeményezése: újszülött gyermekek családja javára lehet étkeztetési segítségre jelentkezni
Selmeczi-Zsuppányi Majánál. (Részletek a Hírlevélben.)
– Egyházi önkéntes hozzájárulás fizetése a sekrestyében a március 12-13-ai szentmisék után.

KÖVETKEZŐ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÜNK IDŐPONTJA: 2016. ÁPRILIS 4.

VÁRJUK A KEDVES HÍVEK ÉSZREVÉTELEIT, JAVASLATAIT!

Budapest – Krisztinaváros, 2016. MÁRCIUS 7.


