Statisztikai adatok:
Kereszteltek száma összesen:
ebből 1 év alattiak:
1 és 7 év közöttiek:
7 éven felüliek:

80
65
2
13

Bérmálkozottak száma összesen:
79
Ebből felnőttkeresztséggel kiszolgáltatva:10
Elsőáldozók száma:

32

Házasságkötések száma összesen:
ebből mindkét fél katolikus volt:
vegyesházasság és szanáció:
más plébániáról:
belvárosi:
ebből Szt. Józsefben:

47
32
15
35
7
5

Elhunytak összesen:
46 férfi;
szentségekkel ellátva:
35 nő;
szentségekkel ellátva:
altemplomi temetés:

81
16
12
31

Beteg, idős testvéreinket mindig szívesen felkeressük, akár otthon, akár a Klinikákon is, de ehhez
szükséges, hogy a hozzátartozók, ismerősök értesítsenek minket. Kérjük, legyünk nagyobb
odafigyeléssel beteg testvéreink felé!

Nag

y ob b b er u h á zá sok:



Január folyamán befejeződött a templom padfűtésének beszerelése.



Felújításra és kiegészítésre került a sekrestye bútorzata.



Az Altemplomban megépítésre került egy újabb urnafal, melyet már meg is nyitottunk.



A járólapok megvásárlásával elkezdődött az Altemplom padlózatának burkolása.



Tovább folytatódott a Katolikus Ház felújítása. Jelenleg szerkezetkész állapotban van az
épület, melynek földszinti részét reményeink szerint jövőre újra használni tudjuk.

Hitoktatá

s:

A Belvárosi Plébánia arra törekszik, hogy ne csak a gyerekekkel,
hanem szüleikkel is valódi közösséget alakítson ki, a családok is
bekapcsolódjanak az egyházközség életébe, és minél inkább
otthonuknak érezzék a plébániát. Ehhez kapcsolódóan kérdőíves formában felmértük a hittanos
szülők igényeit, majd megalakítottuk a hittanos szülők munkaközösségét. Ez nagyban segíti a
közös gondolkodást, valamint a többi szülővel való kapcsolatfelvételt.
Ebben a tanévben is beindult a hitoktatás a plébániánk területén lévő iskolákban, óvodákban.
Jelenleg 35 csoportban 480 fő részesül hitoktatásban az óvodásoktól kezdve a felnőttekig.
Plébániánkon a hitoktatás katekumenális jelleggel – a szentségekre felkészítés szakaszokból áll –
zajlik és külön katekumencsoport is működik.
A kisgyerekes anyukák számára Baba-Mama klubot indítottunk.
Idén nagy hangsúlyt kapott az óvodások hitoktatása, több találkozóra hívtuk őket, köztük
november végén egy „Ovis Misére”, valamint december 10-én a Mikulás-várásra. Számukra külön
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munkafüzetet készített az óvodás munkacsoport. A Belvárosi Óvodák igazgatónőivel külön
kapcsolatépítő találkozónk volt.
2006-ban is folyamatosan újabb programokat szervezünk a nagyobb hittanosok és szüleik
számára. A vasárnapi diákmisék után továbbra is játszóházakat tartunk, valamint minden
ünnephez kapcsolódóan alkotóházakat hirdettünk meg. Februárban ismét megrendezésre
került, immár a III. Dóm kupa csocsóbajnokság, melyen ismét sokan vettek részt, köztük nagy
számban családok is. Új kezdeményezésként ehhez kapcsolódóan meghirdettük az I. Dóm sakkbajnokságot, mely szintén népszerű volt. A nagyböjti előkészület jegyében hittanosaink részt
vettek a városi és a Dómban tartott keresztúton, és virágvasárnap színvonalas passió előadást
mutattak be.
A hittanos-családi tábor ebben az évben június 26-30. között volt Vácon. A tábor témája a
lovagkor volt, melyhez kapcsolódva kirándulásokat tettünk a Vác környékén található nevezetesebb helyeken, pl. a Nógrádi Várban, és Visegrádon. Mind a gyerekek, mind a szülők szép
élményekkel gazdagodva tértek haza.
A bérmálkozásra készülők öttömösi lelkigyakorlata után Pünkösdkor templomunkban 22-en
vették fel a bérmálás szentségét. Középiskolásaink közül 5-en segítettek az általános iskolások
nyári táboroztatásában. Az idei középiskolás táboraink Öttömösön, Vácon, Mátraházán
voltak, valamint egy Tisza kenutúrát is szerveztünk a részükre a szülők segítő közreműködése
és részvétele által. Augusztusban részt vettünk a Szegedi Ifjúsági Napokon, külön sátrat
(SZINeváltozás sátra) építve fel, ahol a sok vidám program mellett Jézussal is találkozhattak a
fesztiválozók. Az ifjúság az őszt nagy szabású Grill Partyval kezdte a Katolikus Házban, ahol
a nagy számú fiatal személyes kötődését segítő új – közösségek közössége - formációt
hirdettük meg. Jelenleg öt ifjúsági közösség működik a plébánián. Ifjúságunk tudása és segítsége
által saját honlapot indíthattunk (www.dom.szeged.hu/dhisz). A SZENT ERZSÉBET ÉV alkalmából
fiataljaink is segítettek a Szent Erzsébet kenyerek elkészítésében és kiosztásában. Hatalmas
számú hittanos adta elő Karácsony napján a SZENT ERZSÉBET KARÁCSONYA c. színdarabot, majd
az éjféli mise előtt a SZÁZADOK KARÁCSONYA c. képes, zenés meditációt.
A hittanórákon túl a lelki előkészületeket segítve „tematikus lelkigyakorlatos heteket” – Fény
hete - tartottunk az adventi és nagyböjti időkben.
Hitoktatás:

csoportok száma

oktatottak száma

hitoktatók száma

óvodás
ált. iskolás
középiskolás
főiskolás, egyetemista
felnőtt

5
22
5
1
2

80
250
90
30
30

2
3
1
2
2

összesen:

35

480

Kiem







el kedő esem é n y ek:

A nemzetünk lelki megújulásáért meghirdetett imaévhez kapcsolódva egyházközségünkben is számos programot szerveztünk, melyekről januárban Plébánosi Levél formájában
tájékoztattuk a kedves Híveket. Hónapról hónapra magyar szentek és boldogok példáját
állítottuk magunk elé, akikre kiállítás formájában is emlékeztünk. Imaéletünk megújulását
segítették a közös szentségimádások, keresztutak, valamint a Bibliaórák elindítása is.
Januárban az Ökumenikus Imahét zárásaként plébániánkon gyűltek össze a különböző
felekezetek képviselői.
Az év folyamán vasárnapi misesorozat keretében emlékeztünk Mozart születésének 250.
évfordulójára.
Március 11-én az Árvízi Emléknap keretében egésznapos programmal emlékeztünk a
Nagyárvíz 127. évfordulójára. Rendezvényünket idén is a cserkészekkel közreműködve
tudtuk megvalósítani.
Március 18-án Tolcsvay László és Tolcsvay Béla Magyar mise című oratorikus műve
csendült fel templomunkban.
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Március 23-24-25-én WOHNERT LÁSZLÓ temesvári kanonok atya vezetésével háromnapos
lelkigyakorlat keretében készültünk húsvét ünnepére.
Március 26-án szentmise keretében együtt imádkoztunk a betegekkel, akik ebből az alkalomból felvették a betegek szentségét.
Ugyanezen a napon este jótékonysági hangverseny volt templomunkban az orgonáért.
Április 3-án este szentmisében emlékeztünk meg az egy éve elhunyt II. János Pál pápáról.
Április 9-én, virágvasárnap a diákmise és az esti szentmise keretében fiataljaink passiójátékot adtak elő.
Április 22-én Temesvárra zarándokoltunk, testvérszékesegyházunk, a Szent György templom
búcsújának alkalmából.
Április 27-én ismét bemutatásra került templomunkban FOUCAULT ingakísérlete.
Májusban az Egyházzenei Hetek keretében számos hangverseny volt templomunkban.
Szintén ebben a hónapban voltak láthatók a Dómban TILL ARAN szobrai.
Szeged Napja alkalmából NYITOTT TEMPLOM – NYITOTT SZÍV mottónk jegyében számos
rendezvénnyel, templombemutatóval, toronynyitással vártuk a vendégeket templomunkba.
Május 27-én, szombaton tartottuk Domaszék-Zöldfáson hagyományos egyházközségi
majálisunkat.
Június 4-én, pünkösd vasárnap bérmálás volt templomunkban.
Június 10-én, szombaton tartották aranymiséjüket a Dómban ÁBRAHÁM ISTVÁN nagyprépost és évfolyamtársai.
Június 17-én három fiatalembert szentelt pappá GYULAY ENDRE püspök atya a Dómban.
A nyár folyamán hittanosaink és családjaik több, plébániánk által szervezett táborban is
részt vehettek.
Augusztus 26-án ünnepélyes szentmise keretében beiktatták hivatalába új megyéspüspökünket, DR. KISS-RIGÓ LÁSZLÓ püspök atyát.
Szeptember 2-án immáron harmadik alkalommal vett részt plébániánk a Nemzetközi Tiszai
Halfesztivál halfőző versenyében. Az elkészült halászléből idén is számos embert tudtunk
vendégül látni.
Szeptember 23-án, szombaton megrendezésre került templomunkban a hagyományos
Szent Gellért napi ifjúsági találkozó.
Szeptember 24-én, Szent Gellért ünnepén egyházmegyei zarándoklatot tartottunk
templomunkban.
Október 8-án, vasárnap imaórával és püspöki szentmisével ünnepeltük a Dóm búcsúját.
Október 23-án az ünnepi szentmise után idén is sor került az immáron hagyományos
hangversenyre, melyen HAYDN Teremtés című oratóriuma csendült fel.
November 12-én 35 gyermek járult templomunkban először szentáldozáshoz.
November 19-én templomunkban is megnyitottuk a Szent Erzsébet emlékévet. Plébánosi
Levélben kértük a kedves Híveket, hogy érezzék saját ügyüknek a rászorulók támogatását. A
szentmisék után a Plébánosi Levél mellé megszentelt cipókat ajándékoztunk a testvéreknek.
December 2-án közösen készíthettük el adventi koszorúinkat a Plébánián.
Advent első vasárnapján közös városi gyertyagyújtásra hívta a szegedieket KISS-RIGÓ
LÁSZLÓ püspök atya.
December 11-én adventi Taizei imaóra volt az Altemplomban.
December 15-én közös adventi készületen vehettünk részt, mely a szentmise mellett
fénylabirintus végigjárásával is segítette a karácsonyra való ráhangolódást.
Advent harmadik vasárnapján az egyházközségi képviselőtestület karácsonyi jókívánságokkal és egy pohár meleg teával köszöntötte a szentmisék után a kedves Híveket.
December 24-én délután SZENT ERZSÉBET KARÁCSONYA címmel pásztorjátékot adtak elő
hittanosaink, az éjféli mise előtt pedig fiataljaink mutatták be SZÁZADOK KARÁCSONYA
című zenés összeállításukat.
Szent Család ünnepén a 10 órai szentmise keretében imádkoztunk együtt a családokkal,
akiket a szentmise végén megáldott a püspök atya.
BELVÁROSI R.K. PLÉBÁNIA - cím: 6720 Szeged, Dóm tér 15. – tel.: 62/420-157 – mobil.: 20/8232-901
web: dom.szeged.hu – e-mail: iroda[et]dom.szeged.hu

Pé

n zü g y i adatok:
(ezek a számok a dec. 29-i könyvelési állapotot mutatják)
bevételek:
saját bevételek összesen:
egyéb sajátos bevételek:
célgyűjtések összesen:
átfutó tételek:
támogatások összesen:
mindösszesen:

20 760 000 Ft
91 500 000 Ft
1 300 000 Ft
30 850 000 Ft
60 000 000 Ft
204 410 000 Ft

kiadások:
személyi jellegű kiadások:
járulékok és személyi jövedelemadó:
plébánia működtetése:
templom fenntartási költsége:
beruházási felújítási költségek:
biztosítás költségei:
sajátos kiadások:
költségvetési kapcsolatok:
egyéb kiadások:
pénzforgalommal összefüggő kiadások:
célgyűjtések továbbítása:
átfutó tételek:
értékesítésre beszerzett készletek kiadásai:
mindösszesen:

19 000 000 Ft
3 500 000 Ft
2 600 000 Ft
5 000 000 Ft
116 000 000 Ft
166 000 Ft
3 000 000 Ft
3 340 000 Ft
2 000 000 Ft
3 140 000 Ft
1 300 000 Ft
30 850 000 Ft
2 400 000 Ft
192 296 000 Ft

A KATOLIKUS HÁZ FELÚJÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ PÉNZÜGYI ADATOK:
bevételek:
kiadások:

Tu

68 675 000 Ft
43 600 000 Ft

dn iv al ó k a 2 0 0 7-es é v r e:

2007-ben az egyházi hozzájárulás nyugdíjasoknak továbbra is 1.700 Ft/fő, dolgozóknak
3.500 Ft/fő marad.
Nem változik a szentmisék íratásának díja sem, 2007-ben a reggeli szentmisékre 800, az esti
szentmisékre 1.500 Ft-ért lehet szándékot kérni.
Kérjük, hogy akik a 2007-es évben templomunkban kívánnak házasságot kötni, azok január
hónap folyamán jelentkezzenek a Plébánián!
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
2 0 0 7-es esztendő szolgáljon mindannyiuk testi és lelki gyarap odására!

S z e g e d , 2 0 0 6. d e c e m b e r 3 1 .

KONDÉ LA

J OS

k a n o n o k , p lé b á n o s
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