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Kedves Testvérek!
Az elmúlt évet Ferenc pápa az irgalmasság jegyében
rendkívüli jubileumi évnek hirdette meg. A vatikáni
Szent Péter bazilika szent kapuja mellett, a világ szá‐
mos templomában sorra nyíltak meg az irgalmasság
kapui, melyeken hívők milliói haladtak át, hogy meg‐
tapasztalhassák Isten atyai szívének irgalmát.
Templomunk főbejárata nálunk is egész évben nyitva
állt minden jóakaratú ember előtt, megadva a lehető‐
séget, hogy tudatosítsuk magunkban: „amint átölel
bennünket Isten irgalmassága, úgy kell nekünk is ir‐
galmasnak lennünk embertársainkkal”. A nagyböjti
időszak közepén megtartott 24 óra az Úrért elnevezé‐
sű program pedig a szentgyónást, mint a kiengesztelő‐
dés szentségét állította a középpontba, „mert ez teszi
kézzelfoghatóvá az irgalmasságot. A gyónás minden
bűnbánó számára a valódi belső béke forrása lesz” –
írta Ferenc pápa Misericordiae Vultus (Az Irgalmasság
arca) kezdetű bullájában.
Az idei nagyböjti időszak újdonsága volt, hogy elindí‐
tottuk 60 perc alatt a HIT KÖRÜL elnevezésű felnőtt
katekézis sorozatunkat, melynek eddig megtartott
négy alkalma alatt sok érdekességet és hitünk alapjait
érintő ismeretanyagot sajátíthattunk el, plébániánk
lelkipásztorainak tolmácsolásában.
Zenei programokban sem volt hiány: az SZTE Zenemű‐
vészeti Karának vonós kamarazenekara idén is két
hangversennyel örvendeztetett meg bennünket a Ka‐
tolikus Házban és templomunkban is számos orgona‐
művész (Balogh Lázár, Borbély Zoltán, Fassang László,
Peter Van de Velde) virtuóz játékában gyönyörködhet‐
tünk. Őszi zenei kínálatunkban ismét megjelentek a
Vasárnap esti dicséretek is, amelyek keretében havi
egy‐egy vasárnapon meghívott szólista vagy kisebb
együttes látta el az esti 18 órai szentmise zenei szolgá‐
latát. Ezúton is hálásan köszönjük közreműködésüket.
Nagy örömünkre szolgált, hogy egyházközségi családi
napjainkon, a majálison és az oktoberfest‐en, ill. a
húsvéti és adventi alkotónapokon is egyre többen
fogadták el meghívásunkat a Katolikus Házba, ahol
mindenki, kicsik és nagyok egyaránt jól érezhették
magukat. Közösségeinkből is többen vállaltak valami‐
lyen közösségi szolgálatot, vagy műsoros fellépéssel
szórakoztatták a nagyérdeműt, segítségükért nekik is
hála és köszönet jár.
Hittanosaink is szép számmal kapcsolódtak be a hit‐
tanórákon túli programjainkba is, sőt idén próbajelleg‐
gel tematikus és alternatív hittanórákat is tartottunk.
Így például volt „főzős” hittan, ahol bibliai ihletésú
ételeket készítettünk és kóstoltunk, ill. adventben a

Katolikus Házba kihelyezett hittanórák keretében sütit
sütöttünk és karácsonyi ajándékokat gyártottunk.
Nyári táboraink is sok fiatalt vonzottak, a napközis
tábor például olyan népszerűségnek örvendett, hogy
már jóval a kezdete előtt a túljelentkezés problémájá‐
val is meg kellett bírkóznunk.
Idén elsőáldozásból is kettő volt, tavasszal és ősszel is
közel 30 gyermek részesült ebben a szentségben.
A legkisebbek lelki épülését szolgáló, minden hónap
harmadik vasárnapján megtartott ovis misékkel pedig
kinőttük a plébánia falait, így szeptembertől már erre
a célra is a Katolikus Ház dísztermét foglaljuk el.
Zarándoklataink közül az augusztusi temesvári zarán‐
doklatot érdemes kiemelnünk, amelyre a Temesvári
Egyházmegye hívta meg testvéregyházmegyéinek (Sze‐
ged – Csanádi és Nagybecskereki Egyházmegye) híveit,
hogy közös szentmisével ünnepeljék meg a török ura‐
lom alól való felszabadulás, és a székesegyház alapkő‐
letételének jubileumát.
Rövidebb távú, de annál emlékezetesebb volt a Dóm
búcsúi hetében megrendezett éjszakai gyalogos za‐
rándoklatunk, ahol egy maroknyi, de nagyon lelkes kis
csapattal látogattunk el Magyarok Nagyasszonya ün‐
nepe alkalmából a deszki Magyarok Nagyasszonya
templomba. A kezdeményezés mindkét félnek nagy
örömére szolgált, úgyhogy 2017‐ben várhatóan folyta‐
tás következik.
Adventben, a tavalyi évhez hasonlóan, idén is minden
este újabb képpel és mottóval világítottuk ki a Katoli‐
kus Ház ablakait. Sorra vettük az abc betűit, mindig a
soron következő betűvel kezdődött az aznapi mottó,
és ahogy fogyott az abc, úgy került egyre inkább elér‐
hető közelségbe a karácsony. Az esti műsorok során
hallhattunk szép verseket, megható történeteket,
szívet melengető dallamokat és utána örömmel en‐
gedtük fel hidegtől elgémberedett ujjainkat a Millen‐
niumi Kávéházban egy‐egy forró csoki vagy forralt bor
kíséretében. Akik nem tudtak személyesen jelen lenni
egy‐egy ablaknyitáson, azok online, élő közvetítésben
kísérhették figyelemmel az eseményt. Köszönjük a
szervezők és közreműködők áldozatos munkáját.
Egy kicsit előretekintve: 2017 a világ magyarsága szá‐
mára a Szent László‐év lesz, amelyet a lovagkirály
trónralépésének 940., szentté avatásának 825. évfor‐
dulója alkalmából hirdettek meg. Az emlékév rendez‐
vényeibe plébániánk is igyekszik bekapcsolódni, kérjük
kísérjék figyelemmel hirdetéseinket, megtisztelő rész‐
vételükkel pedig tüntessék ki az általunk szervezett
programokat.

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:

55 (33)
33 (17)
14 (13)
8 (2)

Bérmálkozottak száma összesen:
28 (35)
ebből felnőttkeresztséggel kiszolgáltatva: 5 (1)
Elsőáldozók száma:

69 (39)

Házasságkötések összesen:
44 (29)
ebből
mindkét fél katolikus volt: 26 (12)
vegyesházasság és szanáció: 18 (17)
Temetések összesen:
41 (35) férfi;
szentségekkel ellátva:
42 (42) nő;
szentségekkel ellátva:
altemplomi temetés:

83 (77)
14 (9)
11 (12)
46 (33)

Beteg, idős testvéreinket mindig szívesen felkeressük, akár otthon, akár a Klinikákon is, de ehhez szükséges, hogy
a hozzátartozók, ismerősök értesítsenek minket. Legyünk nagyobb odafigyeléssel idős, beteg testvéreink felé!
„Ne légy rest, hanem látogasd meg a betegeket, ezáltal gyarapszik benned a szeretet.” | Sir 7, 35

Pénzügyi adatok:
(ezek a számok a december 19‐i könyvelési állapotot mutatják)

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

27 387 000 Ft
7 129 000 Ft
1 048 000 Ft
3 442 000 Ft
39 006 000 Ft

kiadások:
személyi jellegű kiadások:
járulékok és személyi jövedelemadó:
plébánia működtetése:
templom fenntartási költsége:
beruházási felújítási költségek:
sajátos kiadások:
pénzforgalommal összefüggő kiadások:
egyéb kiadások:
célgyűjtések továbbítása:
mindösszesen:

19 969 000 Ft
3 461 000 Ft
4 760 000 Ft
614 000 Ft
293 000 Ft
5 398 000 Ft
403 000 Ft
4 758 000 Ft
1 048 000 Ft
40 704 000 Ft

PRO ORGANO ALAPÍTVÁNY:
az alapítvány számára felajánlott adó 1%‐okból befolyt összeg:

204 431 Ft

Tudnivalók a 2017-es évre:
2017‐ben az egyházi hozzájárulás összege emelkedik: nyugdíjasoknak 3.000 Ft/fő, dolgozóknak 6.000 Ft/fő.
Szeretnénk azonban emlékeztetni arra, hogy az egyház általános irányelve szerint ennek a támogatásnak az ösz‐
szege nem fix, hanem keresetfüggő, és az éves jövedelem 1%‐át jelenti.
A szentmisék íratásának díja nem változik: a reggeli szentmisékre 1.200, az esti szentmisékre 2.100 Ft‐ért lehet
szándékot kérni.
Kérjük, hogy akik a 2017‐es évben templomunkban kívánnak házasságot kötni, azok január hónap folyamán
jelentkezzenek a Plébánián!

Ezúton kérjük Isten áldását minden kedves testvérünk és családjaik életére.
Kívánjuk, hogy a 2017‐es esztendő szolgáljon mindnyájuk testi és lelki gyarapodására!
S z e g e d , 2016. december 31.

Kondé Lajos
kanonok, plébános

