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

74
53
8
13

Bérmálkozottak száma összesen:
ebből
felnőttkeresztséggel kiszolgáltatva:

140

Elsőáldozók száma:

105

6

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

48
32
16
40
8
6

Elhunytak összesen:
43 férfi; szentségekkel ellátva:
56 nő; szentségekkel ellátva:
altemplomi temetés:

99
29
16
20

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 Klinikákon fekvő betegeket, 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 hétfőn tartja
találkozóit a Katolikus Házban, ahová szintén nagy szeretettel várnak minden idős, magányos,
közösséget kereső testvért.

Nagyobb beruházások:
Az év elején befejeződött a templomban az új hangosítás kiépítése.
A hívek nagylelkű adományainak köszönhetően befejeződött harangjaink felújítása. A Nagyárvíz
125. évfordulóján a kisebb harangok mellett megszólalt a 86 mázsás Hősök harangja is.
A nyár folyamán megszépültek a plébánia hivatali helyiségei.
Az idei évben is folytattuk a Dóm miseruháinak cseréjét. A vásárlásokat az erre a célra gyűjtött
adományokból valósíthattuk meg.
Tovább haladt előre a tetőszerkezet felújítása a főhajón és az oldalhajókon. A munkálatokat 2001ben kezdtük, s várhatóan 2005 májusáig befejeződnek. A felújítást a hívek adományaiból és az
Egyházmegyei Hatóságtól kapott támogatásból tudtuk megvalósítani.
2004. januárjában megkezdődött az orgonaszekrény teljes elektromos felújítása, a régi
pneumatikus rendszer felszámolása és a kóruson található sípsorok felújítása. A munkálatok ezen
része várhatóan 2005-ben befejeződik. Európa hírű orgonánk rekonstrukciójához Szeged Város
Önkormányzata is jelentős összeggel járult hozzá.
Szintén az Önkormányzat támogatásának köszönhetően megkezdődött a templommal egyidős
padsorok javítása, felületi kezelése és új dobogók kialakítása. Ez a felújítás lehetővé teszi később,
az elektromos rekonstrukció részeként a padfűtés beszerelését is. A teljes bekerülési költség 5 millió
forint, amelynek 50%-át kaptuk meg a várostól támogatásként.
Mint azt több fórumon már közreadtuk, a Dóm elektromos hálózata sürgősen teljes körű felújításra
szorul. Szeged Város Önkormányzatától erre a célra 15 millió forintot kaptunk, amelyet a tervek
elkészíttetésére fordítottunk. Jelenleg a tervek engedélyeztetése folyik.
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Hitoktatás:
A Belvárosi Plébánián a jövő egyházát szeretnénk építeni, amely közösségi egyházat jelent. Ezért a
tényleges hitoktatás mellett kiemelt területet jelent számunkra, hogy a gyermekekkel együtt a
családok is bekapcsolódjanak az egyházközség életébe, s ezáltal érezzék, Krisztusban mindannyian
„egymásnak testvérei vagyunk”, s a plébánia ennek az egyházközségnek az otthona.
Összetartozásunk egyik legszebb kifejezése a vasárnapi diákmiséken való közös részvétel. Ezeken az
alkalmakon a gyerekeket helyezzük a középpontba, szólítjuk meg a prédikációban, és megpróbáljuk
őket minél jobban bevonni a szentmiséhez kapcsolódó szolgálatokba.
Ebben a tanévben is beindult a hitoktatás a plébániánk területén lévő iskolákban, óvodákban és a
Katolikus Házban. Jelenleg 45 csoportban kb. 450 fő részesül hitoktatásban az óvodásoktól kezdve a
felnőttekig. Folyamatban van a szentségekre felkészítés katekumenális jellegének bevezetése, amely
elősegíti a szentség felvételére készülő személyes hitének elmélyítését.
2004 folyamán számos programot szerveztünk hittanosaink és családjaik számára. A vasárnapi
diákmisék után Játszóházba várjuk a gyermekeket. Minden hónap első vasárnapján Alkotóházat
tartottunk, ahol különféle technikákat kipróbálva alkottunk, készültünk farsangra, húsvétra,
karácsonyra stb. Februárban Dóm Kupa néven hagyományteremtő szándékkal csocsóbajnokságot
szerveztünk a város hittanosai számára. Márciusban, a Nagy Árvíz 125. évfordulójához kapcsolódóan
városi rajzpályázatot hirdettünk. A beérkezett pályaművekből kiállítást rendeztünk a Dómban, s több
kategóriában díjakat osztottunk ki. Áprilisban Dóm-, altemplom- és toronylátogatást szerveztünk a
hittanosok és családjaik számára. A bérmálkozásra készülőkkel januárban téli kiránduláson voltunk,
februárban Budapest múzeumaival ismerkedtünk, áprilisban pedig hétvégi lelkigyakorlaton vettünk
részt Domaszék-Zöldfáson. A hittanosok és szüleik számára idén is nagy élményt jelentett az
egyházközségi majális. Idei nyári táborunkat Bakonybélben tartottuk, amelyre idén először nemcsak
a hittanosokat, hanem szüleiket, testvéreiket is meghívtuk. Az együtt töltött 5 nap alatt új barátságok
szövődtek és rengeteg élménnyel gazdagodva tértünk haza. Külön nyári tábort szerveztünk a
pünkösdkor bérmálkozott fiatalokkal közösen. Ez a Balatonalmádiban eltöltött hét még inkább
összekovácsolta az ifjúságot, akik a nyár folyamán is rendszeresen találkoztak a plébánián és
szerveztek közös programokat. Néhány fiatal részt vett egy németországi bencés kolostor által
szervezett vándortáborban. Az idei tanév újdonságához tartozik a hittanos vetélkedő beindítása. A
hétről-hétre kiosztott feladatok megoldói Dóm-Junior Hűségpontokat gyűjthetnek. Külön öröm a
számunkra, hogy a versenybe a szülők is aktívan bekapcsolódnak. A karácsonyra készülődés is sok
programot és élményt jelentett a hittanosok számára: közös reggelik a roráték után a plébánián,
lelkinap általános és középiskolások számára, templomdíszítés, Betlehemállítás, pásztorjáték, a
Szent István napi regölés hagyományának felelevenítése. Tavalyhoz hasonlóan idén is együtt, a
plébánián szilveszterezünk a középiskolás fiatalokkal.
Hitoktatás:

csoportok száma

oktatottak száma

hitoktatók száma

5
18
4
10
3
40

60
187
80
120
25
472

2
2
1
2
1

óvodás
ált. iskolás
középiskolás
főiskolás, egyetemista
felnőtt
összesen

Kiemelkedő események:
Januárban az Ökumenikus Imahét zárásaként Plébániánkon gyűltek össze a különböző felekezetek
képviselői.
Márciusban ötnapos programsorozat keretében emlékeztünk a Nagyárvíz 125. évfordulójára. Erre
az alkalomra elkészült a Hősök harangjának felújítása.
Nagyböjt egyik péntekjén a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészséggel keresztutat jártunk a
városban, melynek állomásai olyan, az emberi élethez, szenvedéshez kötődő épületeknél voltak, mint
pl. kórház, Patológiai Intézet, börtön, templom.
Március 28-án szentmise keretében együtt imádkoztunk a betegekkel, akik ebből az alkalomból
felvették a betegek szentségét.
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Április 15-én ismét nagy sikert aratott Foucault ingakísérletének bemutatása.
Április 30. és május 3. között Salzburgban vendégszerepelt a Dóm énekkara, melynek keretében a
Salzburgi Dóm énekkarával közösen adták elő Biber Missa Bruxellensis című művét.
Május 15-én az egyházközségi majális alkalmából vidám napot töltöttünk együtt Domaszék-Zöldfáson.
Pünkösd vasárnap 140 fiatal részesült templomunkban a bérmálás szentségében.
Június 12-én három fiatalembert szentelt pappá Gyulay Endre püspök atya a Dómban.
Június 21-25-ig családos hittanos táborban voltunk Bakonybélben, melyről gyermekek és szülők
egyaránt szép élményekkel gazdagodva tértek haza.
Tovább folytatódott a ’Vasárnap esti zenés dicséret’ sorozatunk is. A 18 órai szentmise keretében
mindig más-más művész tette színesebbé istentiszteletünket.
Kiemelkedő ünnepeinken együtt zsolozsmázott és misézett a Dóm káptalani testülete.
A szeptember első hétvégéjén megrendezésre került Nemzetközi Tiszai Halfesztivál halfőző
versenyére Plébániánk is benevezett, és megszerezte a Vasbogrács minősítést. A közösen elkészített
100 liter halászléből sok érdeklődőt tudtunk vendégül látni.
Szeptember 16-án a média munkatársait hívtuk meg Plébániánkra. Beszámoltunk nekik a kettős
jubileumi év terveiről, programjairól, és beszélgettünk az együttműködés lehetőségeiről.
Szeptember 24-én, Szent Gellért ünnepén Őscsanádra zarándokoltunk, ahol megnyitottuk a kettős
jubileumi évet. Ennek keretében számos programmal emlékezünk egyházmegyénk alapításának
975., valamint a Szegedi Dóm felszentelésének 75. évfordulójára.
Szeptember 25-én megrendezésre került templomunkban a hagyományos Szent Gellért napi ifjúsági
találkozó.
Szeptember 26-án az egyházmegyei zarándoklat keretében a Püspök atya külön fogadta és
köszöntötte az egyházközségi képviselőtestületek világi elnökeit és képviselőit. Ezen a vasárnapon
velünk ünnepelt Roos Márton, a Temesvári Egyházmegye püspöke is.
Októberben Bibliakiállítást szerveztünk, melyen a világ minden részérő származó, összesen 18
különféle nyelvű Szentírást mutattunk be.
Október 3-án előadások és szentmise keretében ünnepeltük a Dóm-énekkar újjáalakulásának 50
éves évfordulóját.
Október 4-től 10-ig tartott a Dóm búcsúja alkalmából szervezett programsorozatunk. Nyitott
Templom – nyitott szív mottónk jegyében számos rendezvénnyel vártunk kicsiket és nagyokat
egyaránt.
Október 17-én 44 gyermek templomunkban járult először szentáldozáshoz.
Október 23-án, nemzeti ünnepünk alkalmából Donizetti Requiemje hangzott el a Dómban a Vaszy
Viktor Kórus, a Szegedi Szimfonikus Zenekar és vendég szólisták közreműködésével.
Október 24-én megemlékeztünk a Dóm felszentelésének 74. évfordulójáról.
Novemberben szentmise és kiállítás keretében emlékeztünk a vajdasági vérengzés áldozataira.
November 21-én templomunkban mutatta be gyémántmiséjét Kartal József piarista atya.
Advent vasárnapjain a szentmisék után karácsonyi vásárt tartottunk a bakonybéli bencés
szerzetesek termékeiből.
Advent utolsó vasárnapján az egyházközségi képviselőtestület karácsonyi jókívánságokkal és egy
pohár melengető teával köszöntötte a szentmisék után a kedves híveket.
December 24-én délután pásztorjátékot adtak elő hittanosaink.
Szent Család vasárnapján az ünnepi szentmise végén a Püspök atya egyenként megáldotta a nagy
számban jelen lévő családokat.
December 27-én, Szent János ünnepén hagyományteremtő borszentelést tartottunk templomunkban, melyre a környék számos bortermelője hozta el borait.

Pályázatok:
A Nemzeti Energiatakarékossági Programból elnyert támogatás lehetővé teszi, hogy megkezdjük a
templom légfűtésrendszerének, az altemplom és próbatermek fűtésének korszerűsítését,
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energiatakarékosabb, megbízhatóbb kialakítását. A várható teljes költség közel felét jelenti ez a
támogatás.

Pénzügyi 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:

25 236 000
19 612 000
793 000
22 370 000
34 550 000
102 561 000

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:

14 559 000
2 786 000
3 500 000
5 042 000
45 660 000
670 000
2 632 000
2 606 800
2 517 000
1 414 000
793 000
22 370 000
1 235 000
105 784 800

A PRO ORGANO ALAPÍTVÁNY feladata támogatni az orgona műszaki és művészi állagának
megőrzését szolgáló munkálatokat, elősegíteni a Dóm zenei életének fellendítését, ezen belül a Dóm
énekkarának működését valamint kiadványok és hangfelvételek készítését. Az Alapítvány felvállalta
továbbá a Fogadalmi Templom épületkarbantartásának, kiemelten a Dóm elektromos hálózatának
felújítási támogatását. Ezen célokra az alapítvány számára felajánlott
adó 1%-okból 736 800 Ft,
további adományokból 690 000 Ft forint folyt be.

Tudnivalók a 2005-ös évre:
2004-től az egyházi hozzájárulás nyugdíjasoknak 1.500 Ft/fő, dolgozóknak 3.000 Ft/fő lesz.
Kérjük, továbbra is támogassák egyházközségünket anyagiakban is!
Kérjük, hogy akik a 2005-ös 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
2005-ös esztendő szolgáljon mindannyiuk testi és lelki gyarapodására!

S z e g e d , 2004. december 31.
KONDÉ LAJOS
kanonok, plébános
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