
Képviselő-testületi ülésünkön történt
Helyszín: Krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánia. Időpont: 2016. szeptember 5. 19.30

Az elmúlt időszakban…
JÚNIUS
18.: Fehér Szív Útja a Sziklakápolnától templomunkba (25-30 résztvevő)
19.: tanévzáró Te Deum (Szent Gellért iskola) a 9-es misén
20.: Krisztinavárosi Esték – Zawadowski Ádám előadása (Pénzvilág és erkölcs). Telt ház volt. Nyári miserend kezdete
JÚLIUS
2-3.: Péter-fillérek gyűjtése, adományaikat hálásan köszönjük!
5.: Irgalmasság Éve – Dr. Török Csaba atya Walter Kasper bíboros Irgalmasság című könyvét mutatta be
7-9.: Mihály atya látogatása Rében
9-18.: cserkésztábor (Csokonyavisonta), 2000 Buda-környéki cserkész közös táborozása, közös élmény volt a kölcsönös
segítségnyújtás természetes gyakorlása
14.: nyugdíjas séta a Sváb-hegyre (Jókai-kert, Szent László-templom. 10 résztvevő)
AUGUSZTUS
5.: Havas Boldogasszony ünnepe. Egész napos szentségimádás. Az esti szentmisén espereskerületünk 10 papja vett részt.
7.: templomunk búcsúünnepi nagymiséje 9 órakor. A csornai premontrei szerzetesek vezetője, Fazekas Márton atya
celebrálta, közvetítette a Mária Rádió.
11.: nyugdíjas séta (Műcsarnok)
12.: Irgalmasság Éve – Irgalmasság rózsafüzérének elimádkozása templomunkban (18.00)
15.: Nagyboldogasszony, parancsolt ünnep
24-27.: elsőáldozók bajóti tábora (20 elsőáldozónkból 18-an részt vettek)
28.: Dr. Török József Atya 70. születésnapja, ünnepség a Szent Gellért-iskolában.
SZEPTEMBER
1.: Dr. Török Ferenc építész, kerületünk díszpolgára 80. születésnapi köszöntése és életmű-kiállításának megnyitója a Magyar
Művészeti Akadémián (Vigadó)
4.: Egyházközségi és cserkész Veni Sancte és gitáros mise (9 órakor)
5.: életbe lép az évközi miserend (h.-szo.: 8 és 18.30 óra, vas. 7, 9, 11.30 és 18.30 óra)



Következik...
SZEPTEMBER
8.: nyugdíjas séta, úti cél a gödöllői királyi kastély
10.: lecsóparti a plébániakertben (10.00), szervező: Szelényi András. Margitsziget, 10.30: a Krakkói Ifjúsági Világtalálkozó
zenés utótalálkozója. Új evangélikus lelkész (Péter Zoltán) beiktatása a Bécsi kapu téren
11.: elsőáldozók beöltözése a 9 órai szentmisén
14.: Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe, a Táltos utcai kápolna búcsúmiséje (19.15)
17.: nyugdíjas délután – Csorba Zoltán ea. templomainkról, a Nyitott templomok éjszakája kapcsán (részl.: Hírlevél)
19.: Kr. Esték – Csermák Zoltán: „Az igét nem csak hirdetni, ragozni is kell!” – Az újságírók felelőssége nyelvünkért
(19.30)
24.: egyházközségi zarándoklat Bakonybél-Zircre – jelentkezési határidő: szeptember 11.! Néhány szabad hely van még.
(Program: indulás 7-kor, mise 11-kor, ebéd 12-kor, zirci templom- és könyvtárlátogatás 13-kor. Részletek: Hírlevél.)
25.: Szentírás vasárnapja, a Biblia kihelyezése (részletek a Hírlevélben)
OKTÓBER (a rózsafüzér hónapja)
2.: szentségimádás (17.30, a képviselő-testület részvételével)
3.: képviselő-testületünk következő ülése
8.: Krisztinavárosi Nap – felelős: Horváth Adrián. Fontos részletek: Krisztinavárosi Hírek friss száma + Hírlevél!
11.: Irgalmasság Éve – Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek előadása: Lehet-e egyszerre irgalmasságról és
igazságosságról tanúságot tenni? (19.30)

Az ülés további témái
– Templomunk oltárfelújítási munkálatai az előkészítés fázisában tartanak, az építész szakértőket (Dr. Török Ferenc, Csorba
Bernadett) is befogadó bizottság felállt. Egyházközségünk meghívásos pályázatot ír ki.
– Plébániánk tetejének helyreállítási munkái lezárultak, az összeg jelentős részét pályázati forrásból fedezzük. Az összeg
kifizetése érsekségi jóváhagyásra vár.
– Templomunk Mészáros utca felőli oldalán az ázás oka a csatornázási munkáknak köszönhetően megszűnt, a helyreállítási
munkák a templom falain így hamarosan megkezdődhetnek.
– A jövő nyári miserenddel kapcsolatban késő télen, kora tavasszal újra közvélemény-kutatást tartunk, amely kiterjed a
hétköznapi és a vasárnapi szentmisékre is.
– Templomunk külső hirdetőtáblája (Krisztina tér) záros határidőn belül elkészül.



– A templomi kivetítés további javítása folyamatban van, a templomtér egészében jól láthatóak lesznek liturgikus és
énekszövegeink. (Felelős: Morandini Kristóf, György-Farkas Máté)
– Egyházközségünk honlapja is hamarosan megújul, ennek felelőse György-Farkas Máté.
– Képviselő-testületünk a Szent Egyed Közösség táboroztatási céljaira anyagi segítségnyújtást szavazott meg.
– A plébánia kerítésen belüli térköve hamarosan biztonságosabban járhatóvá válik, a helyzet rendeződéséig türelmüket kérjük
és köszönjük!
– Egyházi önkéntes hozzájárulás fizetése a sekrestyében a szeptember 10-11-ei szentmisék után.

KÖVETKEZŐ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÜNK IDŐPONTJA: 2016. október 3.
VÁRJUK A KEDVES HÍVEK ÉSZREVÉTELEIT, JAVASLATAIT!
Budapest – Krisztinaváros, 2016. szeptember 5.


