
 
 

P L É B Á N O S I  B E S Z Á M O L Ó  

A  2 0 0 3 - A S  E S Z T E N D Ő R Ő L  
 

Statisztikai adatok: 
• Kereszteltek száma: 58, ebből 52 gyermek és 6 felnőttkeresztelés. 
• Házasságkötések száma: 49, ebből belvárosi 17 pár, más plébániáról jött 32 pár. 
• Temetés 117 volt plébániánkon. Ebből férfi 53, nő 64. 
• Szentségekkel ellátva halt meg 34 fő, szentség nélkül 83 fő. 
• Elsőpénteki áldozók: 12 fő. 
• A betegek kenetét március 30-án 49-en vették fel a Dómban. 

 
Beteg, idős testvéreinket mindig szívesen felkeressük, akár otthon, akár a Klinikákon is, de 
ehhez szükséges, hogy a hozzátartozók, ismerősök értesítsenek minket. Plébániánkon lakik 
egy főállású kórházlelkész, aki rendszeresen látogatja a II. Kórházban és a Klinikákon fekvő 
betegeget, és hívásra szívesen meglátogatja kórházban fekvő beteg családtagjaikat is.. 
Kérjük, legyünk nagyobb odafigyeléssel beteg testvéreink felé! 
Plébániánkon egy főállású szociális gondozót is alkalmazunk, aki rendszeresen látogatja és 
segíti a Belváros területén élő idős, beteg testvéreinket. A Szent Erzsébet Kör kéthetente tartja 
találkozóit a Katolikus Házban, ahová szintén nagy szeretettel várnak minden idős, magányos, 
közösséget kereső testvért. 
 
Kérjük, hogy akik a 2004-es évben templomunkban kívánnak házasságot kötni, azok 
január hónap folyamán jelentkezzenek a Plébánián! 
 
 
Nagyobb beruházások: 
Folyamatban van a templom tetőszerkezetének cseréje, melyet 2004. folyamán szeretnénk 
befejezni. Elkezdődött a hangosítás felújítása is, mely várhatóan már az év elején elkészül. 
Áprilisban helyére került az új Szent Teréz harang. Ezzel befejeződött a város felőli 
toronyban lakó négy harang felújítása. Márciusra, a Nagyárvíz 125.évfordulójára reményeink 
szerint sikerül felújítanunk és megszólaltatnunk a 85 mázsás Hősök harangját is, mely a 
többihez hasonlóan új húzószerkezetet és nyelvet fog kapni. Érdekességként megemlítjük, 
hogy a harang új nyelve kb. 4,5 mázsás lesz. 
Mára nagyon elöregedett a Dóm mintegy 70 éves elektromos hálózata, melyből egyre több 
probléma adódik. Széleskörű gyűjtésbe kezdtünk, hogy minél hamarabb fel tudjuk ezt is 
újítani, és így megelőzhessünk egy esetleges nagyobb bajt, tűzesetet. A megvalósításhoz a 
hívek összefogására és anyagi támogatására is számítunk, és köszönettel veszünk 
minden felajánlást. 
 
Hitoktatás: 
Arra törekszünk, hogy a gyerekeket és szüleiket is a plébániához és a Dómhoz kössük. Csak 
így tudunk közösségi egyházat kialakítani. 



Ebben a tanévben is beindítottuk a hitoktatást a plébániánk területén lévő iskolákban, 
óvodákban és a Katolikus Házban. Jelenleg 46 csoportban kb. 500 fő részesül 
hitoktatásban az óvodásoktól kezdve a felnőttekig. Továbbra is szeretettel várjuk mindenki 
jelentkezését különböző csoportjainkba! 
A diákmise ebben az évben is minden vasárnap fél 9-kor kezdődött. Utána havonta egyszer 
játszóházat tartottunk a gyerekeknek. Szent Miklós közösségépítő játékkal lepte meg a 
hittanosokat. Nyári táborunk keretében Vámosmikolára kirándultunk. Nagy sikere volt a 
Domaszék-Zöldfáson tartott családi egyházközségi majálisnak. 
 
Kiemelkedő események: 
Januárban összehívtuk a média munkatársait. Beszámoltunk nekik a Dóm éves terveiről, 
programjairól, és megbeszéltük az együttműködés lehetőségeit. 
Az Ökumenikus Imahét zárásaként Plébániánkon gyűltek össze a különböző felekezetek 
képviselői. 
Márciusban közösen imádkoztunk a betegekkel, akik ezen alkalomból felvették a betegek 
szentségét is. 
Áprilisban a Püspök atya felszentelte, majd helyére került az új Szent Teréz harang. 
Május első napjaiban a Salzburgi Dóm énekkarát láttuk vendégül, akik a mi énekkarunkkal 
közös hangversenyt adtak templomunkban. 2004-ben mi látogatunk el hozzájuk Ausztriába. 
A nyár folyamán ’Hangversenyek az orgonáért’ sorozatunkban különböző koncerteket 
hallhattunk a Dómban, melyek alkalmával az orgona felújítására gyűjtöttünk. 
Tovább folytatódott a ’Vasárnap esti zenés dicséret’ sorozatunk is. A 18 órai szentmise 
keretében mindig más-más művész tette színesebbé istentiszteletünket. 
Június 9-én, pünkösd hétfőn ünnepeltük Püspök atyánk aranymiséjét. Ezen a napon a Szent 
Korona másolata is kiállításra került templomunkban. 
Szeptemberben Szent Gellértre, egyházmegyénk alapítójára emlékeztünk több program 
keretében is. Megrendezésre került a hagyományos Szent Gellért napi ifjúsági találkozó. Az 
egyházmegyei zarándoklat keretében a Püspök atya külön fogadta és köszöntötte az egész 
egyházmegyéből hozzánk érkezett egyházközségi elnököket, megköszönte többéves áldozatos 
munkájukat. 
Szent Gellért ünnepén Őscsanádra, az egyházmegye alapításának helyére zarándokoltunk. 
Szeptember végén a megye országgyűlési képviselőit láttuk vendégül a plébánián, és 
beszéltük meg velük az együttműködés lehetőségeit. 
Az év folyamán többször is bemutatásra került templomunkban Foucault inga-kísérlete, 
mely különösen a középiskolásoknak volt nagy élmény. 
’Orgonáról orgona mellől’ sorozatunkban a gyermekek rendhagyó énekórán vehettek részt, 
melynek keretében megismerhették orgonánk működését és hangját. 
Október 8-án, a Dóm búcsúján ingyenes vezetést tartottunk a diákoknak a templomban, 
altemplomban és a toronyban. 
Október 18-án templomunkban mi is bekapcsolódtunk a Krisztus Európa Reménye 
nemzetközi imavirrasztásba. 
Kiemelkedő ünnepeinken együtt zsolozsmázott és misézett a Dóm káptalani testülete. 
Kispapjaink csütörtök esténként gregorián énekkel tették színesebbé a szentmise liturgiáját. 
Elsőcsütörtökönként – szintén a kispapok vezetésével – papi hivatásokért imádkoztunk. 
A hívek nagylelkű adományainak köszönhetően elkezdtük a Dóm miseruháinak cseréjét. 



A nagyböjti és adventi időben lelkigyakorlattal, elcsendesedéssel, közös imádságokkal 
készültünk az ünnepekre. 
Szent Család vasárnapján sok százan imádkoztunk együtt családjainkért, a szentmise végén 
pedig a Püspök atya egyenként megáldotta a jelenlévő családokat. 
 
Pályázatok: 
A 2003-as évből egy kiemelkedően nagy pályázatot szeretnénk megemlíteni. Megtervezésre 
került a Dóm akadálymentesítése, mely a mozgásukban korlátozottak számára könnyítené 
meg a templomba való bejutást. Az építési engedélyt megkaptuk, de sajnos a megvalósításhoz 
szükséges összeget nem sikerült megnyernünk. Reméljük, hogy a következő évben további 
pályázati lehetőségek adódnak, és mihamarabb meg tudjuk valósítani a Dóm akadálymente-
sítését. 
Pályázaton nyert összegből folyamatban van 500 db. összecsukható szék beszerzése, melyek 
nagy segítséget fognak jelenteni a templomban egy-egy nagyobb rendezvény 
lebonyolításánál.  
Az Önkormányzattól 15 millió forintot nyertünk az orgona felújítására, mely jelenleg is 
folyamatban van. 
Szintén az Önkormányzattól kaptunk 2,8 millió forintot, melyet a Dóm hangosító 
rendszerének felújítására fordíthattunk. 
A Széchenyi Terv keretében nyert összegből felújítottuk a plébánia fűtési rendszerét és 
vizesblokkjait. 
Nagy segítséget jelent kiadványaink és szórólapjaink sokszorosításában az a gyorsmásoló 
berendezés, melyet szintén egy pályázaton nyert összegből tudtunk beszerezni. 
 
Személyi változások: 
Szeptembertől Pálfai Zoltán atyát a Püspök atya egyetemi lelkésznek és a Szent Imre 
Szakkollégium igazgatójának nevezte ki. Ezenkívül ő látja el az egyházmegyei ifjúsági 
referensi teendőket is. Mivel Szegeden jelenleg mintegy 22.000 diák tanul a felsőoktatási 
intézményekben, nem kis feladat hárult rá. Munkájához sok sikert kívánunk. Imáinkkal mi is 
segítjük, hogy nagy odaadással tudja nevelni a jövő keresztény értelmiségét. 
Így szeptembertől új káplán került a Belvárosi Plébániára. Liszkai Tamás atyát 2001-ben 
szentelte pappá a Püspök atya, és a szentesi plébániáról érkezett hozzánk. Neki is sok erőt 
kívánunk kápláni feladatainak végzéséhez, és imáinkban kísérjük ezen az úton. 
 
Pénzügyi adatok: 
(ezek a számok a dec. 20-ai könyvelési állapotot mutatják) 
b e v é t e l e k :  
saját bevételek összesen: 25 371 901 
egyéb sajátos bevételek: 19 492 324 
célgyűjtések összesen: 560 040 
átfutó tételek: 33 231 906 
támogatások összesen: 37 167 888 
visszafizetési kötelezettséggel: 2 667 745 
m i n d ö s s z e s e n :  118 491 804 
 
k i a d á s o k :  
személyi jellegű kiadások: 15 576 185 
járulékok és személyi jövedelemadó: 3 787 312 
plébánia működtetése: 1 787 242 
templom fenntartási költsége: 3 479 344 



beruházási felújítási költségek:  55 151 386 
biztosítás költségei: 1 246 936 
sajátos kiadások: 2 758 648 
költségvetési kapcsolatok: 2 406 822 
egyéb kiadások: 2 670 041 
pénzforgalommal összefüggő kiadások: 635 564 
célgyűjtések továbbítása: 485 040 
átfutó tételek: 26 936 693 
értékesítésre beszerzett készletek kiadásai: 1 853487 
m i n d ö s s z e s e n :  118 774 700 
 
A 2004-es év fontos eseményei: 
Templomunk számára az új esztendő hármas jubileumot jelent. 
Márciusban emlékezünk az 1879-es Nagyárvíz 125. évfordulójára. Mint tudjuk, a szegedi 
polgárok fogadalmaként és összefogásával épült meg a város újjáépítése után a Fogadalmi 
Templom, a Dóm. 
Szeptemberben indul az az egyéves ünnepségsorozat, melynek keretében egyházmegyénk 
alapításának 975., valamint templomunk felszentelésének 75. évfordulójára emlékezünk. 
A különböző programokról időben tájékoztatni fogjuk a kedves híveket. Készüljünk előre 
ezekre az eseményekre, és ünnepeljünk együtt minél többen! 
2004-től az egyházi hozzájárulás nyugdíjasoknak 1.500 Ft/fő, dolgozóknak 3.000 Ft/fő lesz. 
Kérjük, továbbra is támogassák egyházközségünket anyagiakban is! 
 
 

Köszönjük a kedves hívek egész éves lelki és anyagi támogatását! Kérjük, továbbra is 
tekintsék sajátjuknak a Fogadalmi Templomot. Segítsék egyházközségünket minden jó 

kezdeményezés megvalósításában. 
 

Ezúton kérjük Isten áldását minden kedves testvérünk és családjaik életére. Kívánjuk, 
hogy a 2004-es esztendő szolgáljon mindannyiuk testi és lelki gyarapodására! 

 
 

„ A feladatot, amelyre Isten hívott, nekem magamnak kell végrehajtanom, 
nem másnak. Olyan helyet töltök be a világban, amelyet Isten épp nekem 
jelölt ki. Nem számít, gazdag vagyok-e vagy szegény, tisztelt vagy megvetett 
az emberek előtt – csak az számít, hogy Isten ismer és nevemen szólít.” 

 J. H. Newman 
 
S z e g e d ,  2003. december 31. 
 
 K O N D É  L A J O S  
 kanonok, plébános 
 
 

Belvárosi Római Katolikus Plébánia 
Címünk: 6720 Szeged Dóm tér 15.   Tel.:62/ 420-157 

e-mail: plebanos[et]dom.szeged.hu 
Hivatalos órák: 

Hétfőtől péntekig 9.00-12.00, 15.00-17.00 Szombaton zárva. 


