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Statisztikai adatok: 
/az összehasonlíthatóság érdekében zárójelben feltüntettük az előző évi adatokat is / 

Kereszteltek száma összesen:  67 /80/ 
ebből 1 év alattiak:  43 /65/ 
 1 és 7 év közöttiek:  14 /2/ 
 7 éven felüliek:  10 /13/ 

Bérmálkozottak száma összesen: 25 /79/ 
ebből felnőttkeresztséggel kiszolgáltatva: 25 /10/ 

Elsőáldozók száma:  38 /32/ 

 

Házasságkötések összesen: 52 /47/ 
ebből  mindkét fél katolikus volt:   33 /32/ 
 vegyesházasság és szanáció:   19 /15/ 

Elhunytak összesen:  88 /81/ 
 35 /46/ férfi; szentségekkel ellátva:  10 /16/ 
 53 /35/ nő; szentségekkel ellátva:  23 /12/ 
  altemplomi temetés:  39 /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 e r u h á zá sok: 
� Tovább folytatódott a Katolikus Ház felújítása. A földszinti rész kisebb befejező munkálatai 

mellett reményeink szerint a jövő év folyamán a tetőtér kialakítása is lezárul, és átadásra 
kerülhet az épület. 

� A nyár folyamán a plébánia káplán-szobáját kibővítve korszerű garzonlakást alakítottunk ki és 
rendeztünk be a nálunk szolgálatot teljesítő segédlelkész számára. 

Hitoktatá s: 
Ebben az évben is folytattuk a hittanos gyerekekkel és szüleikkel az egyre eredményesebb 
együttműködést. Célunk, hogy élő közösséget formáljunk mind a gyerekekből, mind a szü-
leikből, hiszen egyházunknak, és ebben egyházközségünknek a legfontosabb építőkövei a csa-
ládok. A hitoktatáson túli programok nagy részére próbáljuk hívni a szülőket, nagyszülőket és a 
kisebb testvéreket is. Próbálunk továbbra is együtt gondolkodni a hittanos szülők munkakö-
zösségével. 
Ebben a tanévben is beindult a hitoktatás a plébániánk területén lévő iskolákban, óvodákban. 
Jelenleg 36 csoportban 487 fő részesül hitoktatásban. 
A házasságra készülők jegyesoktatáson vehetnek részt, működik katekumen csoportunk, vala-
mint Baba-Mama klubot indítottunk a kisgyermekes anyukák számára. 
Idén is folytattuk a kapcsolat ápolását a Belvárosi Óvodák igazgatónőivel és dolgozóival, találko-
zóra hívtuk őket, és vendégül láttuk őket a Dómban. 
2007-ben is folyamatosan újabb programokat szervezünk a nagyobb hittanosok és szüleik 
számára. A vasárnapi diákmisék után továbbra is játszóházakat tartunk, valamint minden ün-
nephez kapcsolódóan alkotóházakat hirdettünk meg, melyre próbáltunk egyre több szülőt bevonni 
segítőként, de nagy örömünkre a résztvevők is gyakran szüleik társaságában vesznek részt az 
alkalmakon. Februárban ismét megrendezésre került immár a IV. Dóm kupa csocsóbajnokság, 
melyen ismét sokan vettek részt, köztük nagy számban családok is. Meghirdettük a II. Dóm kupa 
sakk-bajnokságot, mely szintén népszerű volt. A nagyböjti előkészület jegyében hittanosaink 



 

részt vettek a városi és a Dómban tartott keresztúton, és virágvasárnap színvonalas passió elő-
adást mutattak be. 
Az általános iskolásokkal karácsony ünnepére előkészülve a lelkigyakorlatot idén ünnepi hittan-
órák formájában próbáltuk megvalósítani, melyek eredményesnek bizonyultak. 
Az előző tanév második felében részt vettünk a Szent Erzsébet hittanversenyen, melyen mind az 
alsós, mind a felsős csoport nagyon szépen szerepelt. Nagy segítségükre volt, hogy tavaly kará-
csonykor a Szent Erzsébet Karácsonya című darabot mutatták be, így alaposan megismerked-
hettek nagy szentünk életével. 
A hittanos-családi tábor ebben az évben június 25-29 között volt Csobánkán. A tábor témája a 
jubileumi év kapcsán Szent Erzsébet élete volt, melyhez kapcsolódva kirándulásokat tettünk 
Csobánka környékén található nevezetesebb helyeken, pl. Szentendrén és az „egri” várnál. 
Kihasználtuk a természet közelségét nagy túrákkal, éjszakai bátorságpróbával, az állatvilág 
megismerésével (madarászat, bogarászat). Mind a gyerekek, mind a szülők szép élményekkel 
gazdagodva tértek haza. 
Bérmálkozásra készülő hittanosaink 2007 tavaszán Öttömösön egy péntek estétől vasárnap 
délig tartó lelkigyakorlaton vehettek részt. Külön öröm, hogy csatlakoztak hozzájuk már bérmál-
kozott hittanosok, így mintegy 32-en voltunk. Ifjúsági hittanosaink plébánia iránti elkötelezettségét 
jelzi, hogy többen közülük számos nagy szabású program lebonyolításában, szervezésében segít-
keztek: az Árvízi Emléknapon élőcsocsó bajnokság szervezésével, a Múzeumok Éjszakája alkal-
mával az altemplomi fény-labirintus építésével, toronynyitások alkalmával, családos táborban segí-
tőként, az Egyházmegyei Családnapon gyerekek foglalkoztatásában. Ifjúságunk a nyár során bala-
toni biciklis táborba (22 fő), valamint egy Tiszabecs-Tokaj Tisza Kenutúrára (21 fő) jelentkezhet-
tek. Augusztusban immár második alkalommal vettünk részt a Szegedi Ifjúsági Napokon a Civil 
Standok utcáján, ahol a Belvárosi Plébánia Krisztus-követő ifjúságaként sok vidám programra hív-
tuk az érdeklődőket, többek között egy keresztény kvíz-kérdéseket feltevő automatával, ami nagy 
sikert aratott. Az ifjúság az őszt idén is Grill Partyval kezdte a Katolikus Házban. Október 23-án az 
56-os Múzeumot látogattuk meg, majd Kiskunmajsán izgalmas focimeccset játszottunk a helyi 
ifjúsággal. Jelenleg 2 csoport készül a bérmálkozásra (16+10 fő), ezen túl külön középiskolás és 
egyetemista közösségünk is van. Az éjféli mise előtt a Panov apó karácsonya c. színdarabot 
adtuk elő, a két ünnep között hagyományos regöléssel látogattuk meg egymás családját, végül 
sokan együtt szilvesztereztünk a Milleniumi Kávéházban. 
 

Hitoktatás: csoportok száma oktatottak száma hitoktatók száma 

óvodás 4 57 2 
ált. iskolás 23 300 3 
középiskolás 5 60 2 
főiskolás, egyetemista 1 20 2 
felnőtt 3 50 4 

összesen: 36 487 8 

Kie m e l ke dő e se m é n y e k: 
� Januárban az Ökumenikus Imahét zárásaként plébániánkon gyűltek össze a különböző 

felekezetek képviselői. Az Imahét során templomunkban tartott imaalkalmon Bölcskei 
Gusztáv református püspök hirdetett igét. 

� Március 16-17-én az immáron III. Árvízi Emléknap keretében gazdag programmal 
emlékeztünk a Nagyárvíz 128. évfordulójára. Rendezvényünket idén is a cserkészekkel 
közreműködve tudtuk megvalósítani. 

� Szintén ezen a hétvégén került megrendezésre a 72 óra kompromisszumok nélkül 
elnevezésű országos akció, melybe egyházközségünk fiataljai is bekapcsolódtak karitatív 
tevékenységekkel. 

� Március 22-23-24-én SZEGHEŐ JÓZSEF  piarista atya vezetésével háromnapos lelkigyakorlat 
keretében készültünk húsvét ünnepére. 



 

� Március 25-én szentmise keretében együtt imádkoztunk a betegekkel. 54 testvérünk ebből 
az alkalomból felvette a betegek szentségét. 

� Áprilistól szeptemberig tartó orgonakoncert-sorozatunkban havonta más-más meghívott 
művész szólaltatta meg templomunk orgonáját. 

� Április 1-jén, virágvasárnap a diákmise és az esti szentmise keretében fiataljaink passió-
játékot adtak elő. 

� Április 21-én Temesvárra zarándokoltunk, testvérszékesegyházunk, a Szent György templom 
búcsújának alkalmából. 

� Április 26-án ismét bemutatásra került templomunkban FOUCAULT ingakísérlete. 
� Májusban az Egyházzenei Hetek keretében számos hangverseny volt templomunkban. 
� A Szent Erzsébet Emlékév alkalmából megrendezett vetélkedősorozaton, valamint a május 5-én 

megrendezett záróprogramon egyházközségünk hittanosai közül több csapat is résztvett. 
� Szeged Napja alkalmából NYITOTT TEMPLOM – NYITOTT SZÍV mottónk jegyében számos ren-

dezvénnyel, templombemutatóval, toronynyitással vártuk a vendégeket templomunkba. 
� Május 25-én nyílt meg Gyenes Kálmán fotóművész Csíksomlyói zarándoklat című kiállí-

tása a Dómban. 
� Május 27-én, pünkösd vasárnap bérmálás volt templomunkban. 
� Június 9-én, szombaton tartottuk Domaszék-Zöldfáson egyházközségi juniálisunkat. 
� Június 16-án két fiatalembert szentelt pappá KISS-RIGÓ LÁSZLÓ püspök atya a Dómban. 
� Június 23-án este a Múzeumok éjszajája rendezvénysorozat keretében templomunk is éjfélig 

nyitva tartott, és számos programmal várta az érdeklődőket. 
� A nyár folyamán hittanosaink és családjaik több, plébániánk által szervezett táborban is 

részt vehettek. 
� Augusztus 1-től új segédlelkész teljesít szolgálatot plébániánkon. Sutka István atya Csongrád-

ról érkezett hozzánk. Eddigi káplánunkat, Liszkai Tamás atyát röszkei plébánosnak nevezte ki 
Kiss-Rigó László püspük úr. 

� Szeptember 1-jén immáron negyedik alkalommal vett részt plébániánk a Nemzetközi 
Tiszai Halfesztivál halfőző versenyében. Az elkészült halászléből idén is számos embert 
tudtunk vendégül látni. 

� Szeptember 22-én, szombaton megrendezésre került templomunkban a hagyományos 
Szent Gellért napi ifjúsági találkozó. 

� Szeptember 23-án, Szent Gellért ünnepén egyházmegyei zarándoklatot tartottunk templo-
munkban. A szentmisét bemutatta és szentbeszédet mondott Pápai Lajos győri megyés-
püspök. 

� Szeptember 24-én Őscsanádra, egyházmegyénk ősi székhelyére zarándokoltunk. 
� Október 1-től 7-ig ünnepi hét keretében készültünk a Dóm búcsújára. Az ünnepi szent-

misét 7-én, vasárnap Huzsvár László, nagybecskereki püspök atya tartotta, akit egyben 
aranymiséje alkalmából is köszöntöttünk. 

� Október 23-án az ünnepi szentmise után idén is sor került az immáron hagyományos 
hangversenyre, melyen KODÁLY ZOLTÁN Budavári Te Deum című műve csendült fel. 

� November 11-én 37 gyermek járult templomunkban először szentáldozáshoz. 
� A Szent Erzsébet Emlékév zárásaként november 17-én, szombaton egyházközségünk látta 

vendégül az Egyházmegyei Családnap résztvevőit. Másnap, vasárnap püspöki szentmise 
keretében különböző karitatív szervezetek munkatársaival közösen zártuk az emlékévet. 

� December 1-jén, szombaton közösen készíthettük el adventi koszorúinkat a Plébánián. 
� Adventre életnagyságú bábukból készült Betlehemet állítottunk fel a Dóm főbejáratánál. 
� Advent negyedik vasárnapján az egyházközségi képviselőtestület karácsonyi jókívánságok-

kal és egy pohár meleg teával köszöntötte a szentmisék után a kedves Híveket. 
� December 24-én délután pásztorjátékot adtak elő hittanosaink, az éjféli mise előtt pedig 

fiataljaink mutatták be PANOV APÓ KARÁCSONYA című összeállításukat. 
� Szent János apostol ünnepéhez kapcsolódva idén is megrendezésre került templomunkban 

az immáron hagyományos borszentelés. 
� Szent Család ünnepén a 18 órai szentmise keretében imádkoztunk együtt a családokkal, 

akiket a szentmise végén megáldott a püspök atya. 



 

Pé n zü g y i adatok: 
 (ezek a számok a dec. 20-i könyvelési állapotot mutatják) 

b e v é t e l e k :  
 saját bevételek összesen: 24 733 537 Ft 
 egyéb sajátos bevételek: 15 231 198 Ft 
 célgyűjtések összesen: 777 340 Ft 
 átfutó tételek: 32 252 251 Ft 
 támogatások összesen: 12 903 587 Ft 
 m i n d ö s s z e s e n :  85 897 913 Ft 

k i a d á s o k :  
 személyi jellegű kiadások: 17 303 938 Ft 
 járulékok és személyi jövedelemadó: 3 570 688 Ft 
 plébánia működtetése: 2 349 478 Ft 
 templom fenntartási költsége: 4 287 548 Ft 
 beruházási felújítási költségek:  9 794 789 Ft 
 biztosítás költségei: 171 104 Ft 
 sajátos kiadások: 2 722 887 Ft 
 költségvetési kapcsolatok: 2 773 474 Ft 
 egyéb kiadások: 1 803 315 Ft 
 pénzforgalommal összefüggő kiadások: 323 695 Ft 
 célgyűjtések továbbítása: 777 340 Ft 
 átfutó tételek: 32 565 350 Ft 

értékesítésre beszerzett készletek kiadásai: 1 107 075 Ft 
 m i n d ö s s z e s e n :  79 550 681 Ft 

A KATOLIKUS HÁZ FELÚJÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ PÉNZÜGYI ADATOK: 

 b e v é t e l e k :  67 410 000 Ft 
 k i a d á s o k :  58 923 000 Ft 

A PRO ORGANO ALAPÍTVÁNY: 

 számára felajánlott adó 1%-okból befolyt összeg: 507 382 Ft 

T u dn iv al ó k a 2 0 0 8 -as é v r e : 
2008-ban az egyházi hozzájárulás nyugdíjasoknak továbbra is 1.700 Ft/fő, dolgozóknak 
3.500 Ft/fő marad. Szeretnénk azonban emlékeztetni arra, hogy az egyház általános irányelve 
szerint ennek a támogatásnak az összege nem fix, hanem keresetfüggő, és az éves jövedelem 
1%-át jelenti. 
Nem változik a szentmisék íratásának díja sem, 2008-ban a reggeli szentmisékre 800, az esti 
szentmisékre 1.500 Ft-ért lehet szándékot kérni. 

Kérjük, hogy akik a 2008-as 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. 
K í vánj u k ,  h o g y  a 2 0 0 8 -as esztend ő  szol g áljon mindann y i u k  testi és lelki g y ara p odására !  
 S z e g e d ,  2 0 0 7 .  dec em b er  3 1 .   
 K o n d é  L a j o s  

k a n o n o k , p l é b á n o s  


