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Statisztikai adatok:

/az összehasonlíthatóság érdekében zárójelben feltüntettük az előző évi adatokat is /

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

62
38
16
8

/67/
/43/
/14/
/10/

Bérmálkozottak száma összesen: 57 /25/
ebből felnőttkeresztséggel kiszolgáltatva:
3 /25/
Elsőáldozók száma:

45 /38/

Házasságkötések összesen:
ebből mindkét fél katolikus volt:
vegyesházasság és szanáció:

52 /52/
37 /33/
15 /19/

Elhunytak összesen:
36 /35/ férfi;
szentségekkel ellátva:
50 /53/ nő;
szentségekkel ellátva:
altemplomi temetés:

86
10
18
35

/88/
/10/
/23/
/39/

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 belső kialakítás már majdnem lezárult, a külső
munkálatok és a Dóm Tourist irodahelyiségeinek felújítása után remélhetőleg mihamarabb
átadásra kerülhet az épület.
Augusztus végétől október elejéig tartott templomunk karorgonájának teljes rekonstrukciója.
Augusztusban megkezdődött templomunk betlehemtűzben megrongálódott főkapujának
felújítása is. A kapu ünnepélyes átadása 2009. január 10-én Juliusz Janusz pápai nuncius
jelenlétében lesz.
A plébániai és a hitoktatói iroda bútorzatának cseréjével, valamint a nyílászárók szigetelésével
lezárult a plébániaépület felújítása és modernizációja.

Hitoktatá

s:

A tavalyi évhez hasonlóan ebben az évben is folytattuk a hittanos gyerekekkel és szüleikkel az
egyre eredményesebb együttműködést. Célunk, hogy élő közösséget formáljunk mind a
gyerekekből, mind a szüleikből, hiszen egyházközségünknek legfontosabb építőkövei a családok.
A hitoktatáson túli programok nagy részét a hittanos szülők közösségeivel közösen valósítjuk meg.
Plébániánk területén lévő iskolákban, óvodákban és a plébánián jelenleg 44 csoportban 500 fő
részesül hitoktatásban. Működik katekumen csoport, ahol a keresztény hittel ismerkednek, akik
keresztények szeretnének lenni. A Baba-Mama klub továbbra is jól működik. A hitoktatáson túl kb.
20-20 fővel ministráns csoport és leányénekkar teszi szebbé a vasárnapi szentmiséket.
Újdonság, hogy havonta hétvégi ministráns iskola indult a plébánián, valamint havi
rendszerességgel külön ovismise van az óvodások számára.
2008 januárjában megrendezésre került az V. Dóm kupa csocsóbajnokság és a III. Dóm kupa
sakkbajnokság. Az általános iskolásokkal közösen farsangoltunk. Húsvét előtti héten Élet hetét
tartottunk. Húsvétkor misztériumjátékot adtak elő a gyerekek. Tavasszal a gyermekek családjaikkal
együtt egy Tesz-Vesz-Tavasz akció keretében a Dóm számos zegét-zugát kitakarították.
Májusban Budapestre kirándultunk a hittanosokkal, továbbá családi majálist tartottunk. Nyár
elején napközis tábor volt a plébánián kb. 25 kis hittanos részvételével. A nyári családos-

hittanos tábor Ásotthalmon volt a Biblia évének jegyében 50 fő részvételével. Ősszel újdonság
volt, hogy az elsőáldozásra készülő gyermekekkel hétvégi lelkigyakorlatot tartottunk, ahová sok
szülő elkísérte gyermekét. Azóta a szülők havonta rendszeresen találkoznak. Plébániánkon idén
45 gyermek részesült a szentáldozás szentségében. Sok család vett részt a koszorúkészítő és
karácsonyi alkotóházakon. Szent Miklós természetesen idén sem felejtette el meglátogatni lelkes
kicsi hittanosainkat angyalkája társaságában a plébániánkon. Karácsony előtt a Fény hetét
tartottuk. Ezen a héten összevont ünnepi közös hittanórák voltak a plébánián. Karácsonykor 43
gyermek részvételével adtunk elő pásztorjátékot a Dómban.
2008 tavaszán Ópusztaszeren hétvégi lelkigyakorlat keretében készültek fel középiskolás
hittanosaink a bérmálkozásra. Plébániánk ifjúsága számára plébániai szinten egyre inkább
tudatosul a teremtett világ védelme. Ennek jegyében idén tavasszal egy országos szintű Zöld
fesztiválon vettünk részt a „Teremtett világ sátra” c. programunkkal Öttömösön, majd pedig nyár
végén a Szegedi Ifjúsági Napok Ökofalujába pályáztunk sikeresen. November elején
Székesfehérvárra kirándultunk a „Találkozások a Szentírásban” c. bibliai kiállítás megtekintésére.
Nyáron Rába-kenutúrát szerveztünk, majd ősszel már sokadszorra vettünk részt az 50 km-es
éjszakai teljesítménytúrán négy kenuval. Az Árvízi Emléknap során élőcsocsó bajnoksággal,
toronynyitások alkalmával toronyőrzésekkel, Múzeumok éjszakáján az Életút-kerengő építésében
és lebonyolításában segítettünk. Az ifjúság Húsvétkor a „Mélyből az angyal”, karácsonykor az éjféli
szentmise előtt az „Üzenet” címmel írt és adott elő színdarabot.
Hitoktatás:

csoportok száma

oktatottak száma

hitoktatók száma

Óvodás
ált. iskolás
Középiskolás
főiskolás, egyetemista
Felnőtt

6
29
3
2
4

60
320
40
30
50

2
4
2
2
4

összesen:

44

500

Kie

m e l ke dő e se m é n y e k:



Január 10-én az esti szentmisét az Altemplomban mutatta be Kiss-Rigó László püspök úr,
melyen a 2000-ben ezen a napon elhunyt főpásztorunkra, Udvardy Józsefre emlékeztünk.
Január utolsó vasárnapján az Ökumenikus Imahét zárásaként plébániánkon gyűltek össze a
különböző felekezetek képviselői. Az Imahét során templomunkban tartott imaalkalmon Gáncs
Péter evangélikus püspök hirdetett igét.
Gyertyaszentelő Boldogasszony napján püspöki mise keretében ünnepeltünk együtt a
különböző szerzetesrendek képviselőivel.
Február 10-én a Házasság Világnapjához kapcsolódva adtunk hálát a boldog, tartós
házasságokért.
Februárban Lourdes-i kilencedet imádkoztunk közösen.
Szent Cirill és Metód ünnepén Káplán Pál szegedi szerb ortodox parókus hirdetett igét
templomunkban.
A Katolikus Iskolák javára rendezett gyűjtés során befolyt összeget a Miasszonyunk
Iskolanővérek nagybecskereki kollégiumának támogatására továbbítottuk.
Nagyböjti lelkigyakorlatunkat Salamon László apátfalvi plébános atya vezette.
Március 2-án került sor a betegek kenetének közös kiszolgáltatására.
Március 8-án az immáron IV. Árvízi Emléknap keretében gazdag programmal emlékeztünk a
Nagyárvíz 129. évfordulójára. Rendezvényünket idén is a cserkészekkel közreműködve
tudtuk megvalósítani.
A Biblia évéhez kapcsolódva egész évben kiállításokat tekinthettek meg az érdeklődők a
Dómban.
Március 21-én, nagypénteken délután hittanosaink húsvéti misztériumjátékot adtak elő.
Áprilistól szeptemberig tartó orgonakoncert-sorozatunkban havonta más-más meghívott
művész szólaltatta meg templomunk orgonáját.
Április 17-én ismét bemutatásra került templomunkban FOUCAULT ingakísérlete. Ugyanezen a
napon országos ökumenikus lelkésztalálkozónak adott helyet a Katolikus Ház.














































Április 18-20-ig került megrendezésre a 72 óra kompromisszumok nélkül elnevezésű
országos akció, melybe egyházközségünk is bekapcsolódott különböző tevékenységekkel.
Májusban az Egyházzenei Hetek keretében számos hangverseny volt templomunkban,
valamint két alkalommal is tőlünk közvetítette a vasárnapi szentmisét a Kossuth Rádió és a
Magyar Katolikus Rádió.
Május 11-én, pünkösd vasárnap bérmálás volt templomunkban.
Szeged Napja alkalmából NYITOTT TEMPLOM – NYITOTT SZÍV mottónk jegyében számos rendezvénnyel, templombemutatóval, toronynyitással vártuk a vendégeket templomunkba.
Május 24-én Máriaradnára zarándokoltunk.
Május 31-én, szombaton tartottuk Domaszék-Zöldfáson egyházközségi majálisunkat.
Június 8-án, vasárnap 8.30-kor tartottuk a gyermekek tanévzáró szentmiséjét, az esti mise
keretében pedig Bibliamegáldásra került sor.
Június 14-én két fiatalembert szentelt pappá KISS-RIGÓ LÁSZLÓ püspök atya a Dómban.
Június 21-én este a Múzeumok éjszakája 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 30-án a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend jótékonysági hangversenyt rendezett
templomunkban a tavaly karácsonyi betlehemtűz során keletkezett károk enyhítésére.
Szeptember 6-án immáron negyedik alkalommal vett részt plébániánk a Nemzetközi Tiszai
Halfesztivál halfőző versenyében. Az elkészült halászléből idén is számos embert tudtunk
vendégül látni.
21-én, vasárnap este a 2006-ban gyakorlaton nálunk tartózkodó Hiticas Valentin Macedon
temesvári egyházmegyés újmisés atya mutatott be templomunkban szentmisét.
24-én Őscsanádra, egyházmegyénk ősi székhelyére zarándokoltunk.
27-én, szombaton megrendezésre került templomunkban a hagyományos Szent Gellért
napi ifjúsági találkozó.
28-án, Szent Gellért ünnepén egyházmegyei zarándoklatot tartottunk templomunkban.
Október hónapban minden este közösen imádkoztuk a rózsafűzért. A hónap folyamán a
Biblia évéhez kapcsolódóan egy hétig templomunkban került kiállításra a 4. századból
származó Vatikáni kódex hasonmás kiadványa.
Október 4-én, szombaton Máriagyűdre zarándokoltunk.
Október 6-tól 12-ig ünnepi hét keretében készültünk a Dóm búcsújára, melyet 12-én,
vasárnap a 10 órai szentmise keretében ünnepeltünk.
23-án az ünnepi szentmise után idén is sor került az immáron hagyományos hangversenyre,
melyen Mendelssohn II., B-dúr szimfóniája csendült fel.
November 16-án 45 gyermek járult templomunkban először szentáldozáshoz.
23-án, vasárnap a fél 9-es szentmise keretében nyitottuk meg a Biblia éve kapcsán
meghirdetett fotópályázatunk kiállítását Fény-képes Biblia címmel.
29-én, szombaton közösen készíthettük el adventi koszorúinkat a Plébánián.
Adventre ismét életnagyságú bábukból készült Betlehemet állítottunk fel a Dóm előtt.
December 6-án, szombaton Kiss-Rigó László püspök úr három fiatalembert szentelt
diakónussá templomunkban.
December 15-től 23-ig a Szállást keres a Szentcsalád ájtatosságot imádkoztuk.
Advent negyedik vasárnapján az egyházközségi képviselőtestület karácsonyi jókívánságokkal 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 karácsonyi 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.

Pénzügyi adatok:

(ezek a számok a dec. 19-i könyvelési állapotot mutatják)

bevételek:
saját bevételek összesen:
egyéb sajátos bevételek:
célgyűjtések összesen:
átfutó tételek:
támogatások összesen:
mindösszesen:

25 188 000 Ft
24 615 000 Ft
702 000 Ft
33 267 000 Ft
6 404 000 Ft
90 176 000 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:
célgyűjtések továbbítása:
átfutó tételek:
értékesítésre beszerzett készletek kiadásai:
mindösszesen:

18 194 000 Ft
4 095 000 Ft
2 327 000 Ft
3 916 000 Ft
10 923 000 Ft
104 000 Ft
3 026 000 Ft
4 616 000 Ft
3 535 000 Ft
702 000 Ft
33 267 000 Ft
2 215 000 Ft
86 920 000 Ft

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

21 781 000 Ft
26 055 000 Ft

A PRO ORGANO ALAPÍTVÁNY:
számára felajánlott adó 1%-okból befolyt összeg:

Tu

483 000 Ft

dniv al ó k a 2 0 0 9 -es év r e:

2009-ben az egyházi hozzájárulás nyugdíjasoknak 2.000 Ft/fő, dolgozóknak 4.000 Ft/fő lesz.
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.
A szentmisék íratásának díja nem változik 2009-ben. A reggeli szentmisékre 800, az esti
szentmisékre 1.500 Ft-ért lehet szándékot kérni.
Kérjük, hogy akik a 2009-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, és segítsék egyházközségünket minden jó kezdeményezés
megvalósításában!

Ezúton kérjük Isten áldását minden kedves testvérünk és családjaik életére.
Kí vánju k, h og y a 2 0 0 9 -es esztendő szolg áljon mindny áju k testi és lelki g y arap odására!
S z e g e d , 2 0 0 8 . dec em b er 3 1 .
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