Képviselő-testületi ülésünkön történt
Helyszín: Krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánia. Időpont: 2016. május 2. 19.30
Az elmúlt időszakban...
ÁPRILIS
9.: ablakmosás a plébánián (cserkészek), nyugdíjas délután (filmvetítés: Pier Paolo Pasolini: Máté evangéliuma)
12.: Irgalmasság éve – előadás az esti szentmise után (Forián Szabó Péter)
14.: nyugdíjas séta (látogatás a budavári testőrpalota épületében)
14-16.: cserebere akció (ruhák, aprócikkek) – jó csapat gyűlt össze. A visszamaradt holmikat a józsefvárosi református segítők, illetve a káposztásmegyeri
karitász juttatják célba
17.: Máté János Kristóf II. éves kispap jött el hozzánk tanúságot tenni
18.: Krisztinavárosi Esték: Hidvégi Máté, az Avemar rákellenes táplálékkiegészítő feltalálója adott elő (30 fő)
22.: Szent Gellért Bál (kiváló szülői közösség szervezte)
23.: ministránstalálkozó Esztergomban
23-24.: gyűjtés Ukrajna javára a szentatya szándéka szerint
26.: Pallos László temetése, szentmise
29.: ballagás a Szent Gellért-gimnáziumban (2 osztály), új útvonalon: a templom körül (bevált)
30.: bérmálás (12 fő), Snell György segédpüspök atya igen közvetlen, figyelmes és lelkiismeretes bérmálónak bizonyult
MÁJUS
1.: anyák napja, a 9 órai szentmisén Jeszenkovits Benedek keresztelője

Következik...
MÁJUS
E hónap minden napján litániát imádkozunk templomunkban az esti szentmisét megelőzően.

7.: ablakmosás (cserkészek), nyugdíjas délután (15.30, verses műsor)
8.: Urunk mennybemenetelének ünnepe, a pünkösdi előkészületi hét kezdete. A szentmise után agapé a sekrestye mellett
12.: nyugdíjas séta
14.: ökumenikus zenés áhítat (istentisztelet) a Bécsi kapu téri evangélikus templomban (19.30)
15.: pünkösdvasárnap – a 9 órai szentmise után agapé
16.: pünkösdhétfő – Karizmák Ünnepe (Máriaremete, egész nap)
20.: taizéi imaóra templomunkban (20.30)
22.: gitáros mise (9 óra), Szabó Imre egykori plébánosunk halálának 40. évfordulója (fél 12-es szentmise)
24.: ministránsok elméleti vizsgája
27.: hajókirándulás a Dunán, szervező: Matolcsy Kálmán, indulás 20 órakor a Batthyányi téri hajóállomásról (részletek a
Hírlevélben)
28.: Élő Rózsafüzér zarándoklat (részletek a plakátokon és a Hírlevélben)
29.: úrnapi körmenet a 9 órai szentmise végén
30.: Krisztinavárosi Esték: Saly Noémi helytörténész ad elő a Krisztinaváros és környéke történelméről
JÚNIUS
4.: Gertheis Mátyás és Kéri Zsófia nászmisés esküvője templomunkban (14 óra)
6.: a képviselő-testület következő ülése
9.: nyugdíjas séta (részletek később a Hírlevélben)
11.: papszentelés Esztergomban
12.: cserkész Te Deum, majd évzáró és agapé a plébániakertben
18.: Fehér Szív Útja (16 óra), részletek később a Hírlevélben
19.: életbe lép a nyári miserend (h., k., cs., p., szo.: 18.30 – sze.: 8 óra. Vasárnap változatlan)

Az ülés további témái
– A képviselő-testület döntése alapján a második Plébániai Nagytábor 2018 nyarán lesz.
– Az egyházközség közhasznúsági pályázaton karitatív célokra 500 ezer forintot nyert.
– Plébániánk tetejének és a templom Mészáros utcai frontjának beázásmentesítése és helyreállítási munkái hamarosan
megkezdődnek.
– Templomunk központi oltárának megvalósítására az egyházközség meghívásos pályázatot hirdet.
– Egyházközségünk honlapja is hamarosan megújul, ennek felelőse György-Farkas Máté.
– A templomi vetítés jobb láthatósága érdekében több megoldási javaslat is asztalon van, célunk, hogy a templomtér
minden részéből követhetőek legyenek énekeink, liturgikus szövegeink.
– A Krisztina téren hamarosan új hirdetőtábla létesül a műemlékvédelmi szabályok figyelembe vételével.
– A szentmise-látogatási célú parkolást lehetővé tettük a plébános atyánál jelentkezett, rászoruló Testvéreink részére.
A lehetőség kiszélesítése folyamatban van.
– Egyházi önkéntes hozzájárulás fizetése a sekrestyében az április 9-10-ei szentmisék után.
KÖVETKEZŐ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÜNK IDŐPONTJA: 2016. június 6.
VÁRJUK A KEDVES HÍVEK ÉSZREVÉTELEIT, JAVASLATAIT!
Budapest – Krisztinaváros, 2016. MÁJUS 2.

