
Képviselő-testületi ülésünkön történt
Helyszín: Krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánia. Időpont: 2016. április 4. 19.30

Az elmúlt időszakban...
MÁRCIUS
10.: nyugdíjas séta (Gótikus szárnyas oltárok c. kiállítás – Magyar Nemzeti Galéria)
12.: nyugdíjas lelki nap (15 résztvevő) és bűnbánati liturgia
12-13.: gyűjtés a Szentföld javára, hálásan köszönjük a nagylelkű adományokat.
13.: apák napja, Ferenc pápa trónra lépésének 3. évfordulója. Tartósélelmiszer-gyűjtésünk utolsó napja, 450 kg (rekord)adomány gyűlt össze, 60 család asztalát
gazdagítva. A fennmaradó élelmiszereket Kárpátaljára juttattuk el a káposztásmegyeri egyházközségi karitász segítségével. Köszönjük!
14.: zarándoklat a Szent Kapuhoz a Szent István Bazilikában (50 résztvevő)
18.: tabáni ökumenikus keresztút (140 résztvevő)
21-27.: nagyhét. A triduumon Kránitz Mihály atya (tanszékvezető, PPKE HTK) prédikált, majd gyóntatott
28.: elhunyt Pallos László, képviselő-testületünk korábbi világi elnöke (végső búcsú: április 26.).
29.: Férfiak találkozója.
ÁPRILIS
2.: ettől a naptól az Irgalmasság Évéhez kapcsolódóan extra gyónási lehetőség, minden hónap első péntekje utáni szombat reggel 7.30-tól!
3.: Irgalmasság vasárnapja, tavaly kereszteltek szentmiséje fél 12-kor (2 gyermeket hoztak el a 30-ból).
4.: lelki adoptáció kezdete, 12-en tettek fogadalmat

Következik...
ÁPRILIS
9.: nyugdíjas délután (filmvetítés – Pier Paolo Pasolini: Máté evangéliuma)
10.: Snell György esztergom-budapesti segédpüspök a krisztinavárosi bérmálkozókkal találkozik 16 órakor
12.: Irgalmasság Éve-előadás az esti szentmise után – Forián Szabó Péter
14.: nyugdíjas séta
14-16.: cserebere akció (ruha, könyv, játék) az Attila út 63. alatti irodahelyiségben, részletek a Hírlevélben
15.: Lenhardt Vilmos-atya halálának 8. évfordulója (esti szentmise)
17.: Jó Pásztor vasárnapja – Máté János Kristóf, egyházmegyénk másodéves kispapja érkezik a vasárnapi szentmisékre,
fogadjuk szeretettel, foglaljuk imáinkba is!
18.: Krisztinavárosi Esték – Hidvégi Máté, az Avemar rákellenes táplálékkiegészítő feltalálója ad elő (19.30)
22.: a Szent Gellért-iskola hagyományos bálja a vári MTA-díszteremben (Országház utca), részletek a gimnázium portáján



23.: Szent Adalbert, egyházmegyénk védőszentjének ünnepe
24.: gitáros mise (9 óra), búzaszentelés, a szentmiséken pápai felhívás alapján gyűjtés Ukrajna javára
26.: Pallos László (a képviselő-testület egykori világi elnöke) temetése Farkasréten (9.45), majd szentmise
templomunkban
29.: ballagás – Szent Gellért-gimnázium
30.: bérmálás az esti fél 7-es szentmisén (Snell György püspök)
MÁJUS
1.: anyák napja, a tömegtájékoztatás világnapja, szentóra (17.30)
2.: képviselő-testületi ülés
7.: nyugdíjas délután (részletek később a Hírlevélben)
8.: Urunk mennybemenetelének ünnepe, a pünkösdi előkészületi hét kezdete
12.: nyugdíjas séta
16.: Karizmák Ünnepe (Máriaremete, egész nap)

Az ülés további témái
– Ismét összeült a zsinatolást követően megalakult Hogyan tovább...? munkacsoport. Folyik a zsinatolás legfontosabb

javaslatainak áttekintése, megvalósíthatóságuk megfontolása. Folytatta munkáját a közösségszervezési munkacsoport is.
– Szervezési fázisban van a vasárnapi 9-es szentmisék utáni AGAPÉ, segítésre az újságosnál, valamint a szervezőnél,

Aratóné Baumann Annamáriánál lehet jelentkezni. A KOMATÁL már elindult (melegétel-segítség új kisbabás családoknál),
továbbra is lehet jelentkezni a „csapatba”, részletek az újságárusnál, illetve Zsuppányi Maja szervezőnél.

– A liturgikus és énekszövegek jobb követhetőségéért lesz egy további kivetítő a templomban, az Irgalmasság kápolnája
felőli oldalon.

– Egyházközségünk forrásokhoz jutott az Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások elnevezésű pályázaton.
Az elnyert összeget az egyházközség önrészével együtt a következő célokra fordítjuk: plébániaépület tetejének renoválása, a
templom lourdes-i barlang felőli oldalának beázás-mentesítése, a szentély felőli diadalív felületi helyreállítása, új oltár.

– Egyházi önkéntes hozzájárulás fizetése a sekrestyében az április 9-10-ei szentmisék után.

KÖVETKEZŐ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÜNK IDŐPONTJA: 2016. május 2.
VÁRJUK A KEDVES HÍVEK ÉSZREVÉTELEIT, JAVASLATAIT!
Budapest – Krisztinaváros, 2016. ÁPRILIS 4.


