Képviselő-testületi ülésünkön történt
Helyszín: Krisztinavárosi Havas Boldogasszony plébánia. Időpont: 2016. október 3. 19.30
Az elmúlt időszakban…
SZEPTEMBER
8.: nyugdíjas séta a gödöllői királyi kastélyba (12 fő)
10.: lecsóparty a plébániakertben (7 csapat, 60 résztvevő), Péter Zoltán evangélikus lelkész beiktatása a Bécsi kapu téren
11.: elsőáldozók gyónása, beöltözése (20 gyermek), foglaljuk imáinkba őket!
14.: Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe, a Táltos utcai kápolna és Missziós nővérek búcsúmiséje
17.: nyugdíjas délután – Csorba Zoltán előadása templomainkról
19.: Krisztinavárosi Esték – Csermák Zoltán előadása a határon túli magyarok közti nyelvművelő küzdelemről
22-23.: a Szent Gellért-iskola zarándoklata Bakonybélbe (Bence atya)
24.: buszos zarándoklat Bakonybélbe
25.: Biblia-vasárnap
30.: a Szilágyi-gimnázium 135. születésnapja, fáklyás levonulás, esti zenés áhítat (templom) táncház (iskolaudvar)
OKTÓBER (a rózsafüzér hónapja)
1.: gazdagréti templomszentelés
2.: szentségimádás templomunkban a képviselő-testület tagjainak részvételével

Következik...
OKTÓBER
4.: Szent Gellért-iskolamise
8.: Krisztinás nap, részletek a plakátokon, a Hírlevélben, a plébánia honlapján
9.: 9-kor gitáros mise, utána agapé a templom mellett
11.: Irgalmasság Éve – Bábel Balázs Kalocsa-kecskeméti érsek előadása: Lehet-e egyszerre irgalmasságról
és igazságosságról tanúságot tenni? (az esti szentmise után)
13.: nyugdíjas séta (részletek a Hírlevélben)
15.: elsőáldozók 2. gyónása. Szent Gellért-öregdiákok találkozója
17.: Krisztinavárosi Esték – Konkoly Elemér népzenegyűjtő előadása
18-22.: cserebere-akció az Attila út 63. alatti MKDSZ-irodában (részletek a Hírlevélben)

22.: nyugdíjas délután (a nemzeti ünnep 60. évfordulójához kapcsolódó program)
23.: missziós vasárnap (gyűjtés a missziók javára). Nemzeti ünnep (a cserkészek a kerületi megemlékezésen
vesznek részt, részletek a Várnegyed című újságban), fél 12-kor ünnepi szentmise
NOVEMBER
1.: mindenszentek ünnepe, a szentmisén való részvétel kötelező
2.: halottak napja, az esti szentmise után ájtatosság
5.: reggel plusz gyóntatás (részletek a Hírlevélben)
6.: szentóra templomunkban a cserkészek részvételével (részletek a Hírlevélben)
12.: nyugdíjas séta
13.: elsőáldozás
Az ülés további témái
– Oltárfelújítás: Dr. Török Ferenc és Csorba Bernadett építész szakértők bevonásával meghívásos pályázatot
hirdetett egyházközségünk, hat építész elgondolásait várjuk novemberig.
– Indul a felnőtt hittan, részletek a Hírlevélben, a hirdetőtáblán, jelentkezés az alkalmon való megjelenéssel az
oratóriumban.
– 2017. októberében (19-23.) egyházközségünk az olaszországi Re városba zarándokol, templomunk vérehulló
Szűzanya-oltárképének eredeti másához. Előzetes jelentkezés december 15-ig, 20 ezer forint előleg befizetésével,
a plébániai irodán. Részletek hamarosan!
– Templomunk Mészáros utca felőli oldalán és a diadalíven hamarosan kezdődnek a helyreállítási munkák,
türelmüket előre is köszönjük!
– A Táltos utcai miserend megváltozott, részletek a Szentkereszt.plebania.hu honlapon.
– Templomunk missziós célú, külső tájékoztató táblája (Krisztina tér) hamarosan elkészül.
– Egyházközségünk honlapja is hamarosan megújul, felelős: György-Farkas Máté.
– Egyházi önkéntes hozzájárulás fizetése a sekrestyében az október 8-9-ei szentmisék után.
KÖVETKEZŐ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÜNK IDŐPONTJA: 2016. november 7.
VÁRJUK A KEDVES HÍVEK ÉSZREVÉTELEIT, JAVASLATAIT!
Budapest – Krisztinaváros, 2016. október 3.

