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

59
47
6
6

Bérmálkozottak száma összesen:
7
Ebből felnőttkeresztséggel kiszolgáltatva: 1
Elsőáldozók száma:

85

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

46
32
14
29
17
4

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

95
12
17
35

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!

Nagyobb beruházások:
A Dóm alagsorában igényes vizesblokkot alakítottunk ki, melyben több női és férfi WC is
található. A munkálatok 2005. január 1-től, 2005. júniusáig tartottak. A tervek megvalósítását
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása tette lehetővé.
2005. júliusában megnyitottuk a Szent Demeter ajándék-, és kegytárgyboltunkat.
2005. augusztus 30-án átadásra került az a templomunk oldalbejáratához vezető följáró,
amelyen a kerekes székkel közlekedők is bejuthatnak a Dómba. Az akadálymentesítés
nemzetközi összefogással készülhetett el: a Szent-Györgyi Albert Rotary Club Szeged közreműködésének köszönhetően egyéb magyar, német, osztrák, szerb és román Rotary Clubok is
hozzájárultak a feljáró megépítéséhez.
A tavalyi évben felújított padokba decemberben padfűtést szereltettünk. Jelenleg még csak
az első 10-10 padsor fűthető, a jövő évben tervezzük a hátsó padsorok fűtésének megvalósítását is.
Templomunk elektromos hálózatának felújítása még 2004. novemberében kezdődött meg.
A munkálatok folyamatosan zajlottak az idei évben mind az altemplomban, mind pedig a templomban. A hálózat rekonstrukcióját követően sor került az altemplomban és a templomtérben
egy modern, a dóm liturgikus, kulturális és idegenforgalmi rendeltetését egyaránt kiszolgáló
világítási rendszer kialakítására is.
2005. decemberében került sor templomunk riasztórendszerének telepítésére. Ennek megvalósítását a KVALITAS Biztonságtechnikai és Szolgáltató Kereskedelmi Rt. tette lehetővé.
Támogatásukat ezúton is köszönjük.
Május végén megkezdődtek a Katolikus Ház felújítási munkálatai. A belső átalakítás mellett
a födém és a tetőszerkezet teljes cseréjére volt szükség. A felújítás még folyamatban van.
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Hitoktatás:
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.
Ebben a tanévben is beindult a hitoktatás a plébániánk területén lévő iskolákban, óvodákban. A
Katolikus Házból a hittanórák átkerültek a plébániára az ott folyó felújítási munkálatok miatt. Jelenleg 33 csoportban 478 fő részesül hitoktatásban az óvodásoktól kezdve a felnőttekig.
Plébániánkon a hitoktatás katekumenális jelleggel zajlik és külön katekumencsoport is működik.
2005. folyamán számos programot szerveztünk hittanosaink és családjaik számára. A vasárnapi
diákmisék után játszóházba vártuk a gyermekeket, havonta egyszer alkotóházat tartottunk. Februárban megrendeztük a II. Dóm kupa csocsóbajnokságot, melynek során a családi kategóriában
indultak a legtöbben. A nagyböjti előkészület jegyében hittanosaink részt vettek a városi és a
Dómban tartott keresztúton, és virágvasárnap színvonalas passió előadást mutattak be.
A hittanosok és szüleik számára idén nagy élményt jelentett az egyházközségi juniális, melynek
alkalmából vidám családi napot töltöttünk együtt Algyőn. Július 4-8-ig családos hittanos táborban voltunk Gyulán, melyről gyermekek és szülők egyaránt szép élményekkel gazdagodva
tértek haza. Július 11-15-ig napközis tábor zajlott a plébánián, melyen a kisebb hittanos gyerekek
szép számmal vettek részt. Az idei középiskolás táborunkat Balatonberényben tartottuk. Az itt
eltöltött hét még inkább összekovácsolta az ifjúságot, akik a nyár folyamán is rendszeresen találkoztak a plébánián és szerveztek közös programokat. A plébánia fiataljai augusztusban részt
vettek a Kölni Ifjúsági Világtalálkozón. Szeptemberben az új tanév kezdetén megalakult a
DHISZ (Dóm Hittanosainak Ifjúsági Szövetsége). Új kezdeményezés volt idén a pár-suli elindítása,
melynek keretében havi rendszerességgel tartottunk foglalkozást fiataloknak párkapcsolat témában.
A karácsonyra készülődés is sok élményt jelentett a hittanosok számára: közös reggelik a roráték
után a plébánián, templomdíszítés, adventi koszorúkészítés, betlehemállítás, pásztorjáték, a
SZÁZADOK KARÁCSONYA előadás, és 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

óvodás
ált. iskolás
középiskolás
főiskolás, egyetemista
felnőtt

5
20
6
1
1

70
238
120
30
20

2
4
1
1
1

összesen:

33

478

Kiemelkedo események:
Januárban az Ökumenikus Imahét zárásaként Plébániánkon gyűltek össze a különböző
felekezetek képviselői.
Jubileumi évünk programsorozatának részeként az év folyamán bemutattuk az egyházmegye
területén jelenleg vagy korábban tevékenykedő szerzetesrendeket. A rendek munkásságát
időszaki kiállítások keretében foglaltuk össze, képviselőiket pedig meghívtuk templomunkba.
Március 13-án szentmise keretében együtt imádkoztunk a betegekkel, akik ebből az alkalomból felvették a betegek szentségét.
Nagyböjt egyik péntekjén a Szegedi Katolikus Egyetemi Lelkészséggel keresztutat jártunk
a városban.
Húsvétra készülve Pálmai Godofréd bencés atya tartott háromnapos lelkigyakorlatot templomunkban.
Március 12-én az Árvízi Cserkésznap keretében egésznapos programmal emlékeztünk a
Nagyárvíz 126. évfordulójára.
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Április 2-án Gyulay Endre püspök atya vezetésével elzarándokoltunk Máriaradnára, a 975
éves Szeged-Csanádi Egyházmegye ősi zarándokhelyére.
Április 11-én, a költészet napja alkalmából irodalmi megemlékezést tartottunk templomunkban A TÉKOZLÓ FIÚ VISSZATÉRÉSE címmel.
Április 13-án ismét nagy sikert aratott Foucault ingakísérletének bemutatása.
Jubileumi évünkben ismét vendégül láttuk a Salzburgi Dóm kórusát. Május 8-án került sor a
két kórus közös éneklésére az ünnepi szentmise keretében, melyet a salzburgi érsek mutatott
be. Elhangzott: W.A. Mozart: Credo mise.
Április 23-án Temesvárra zarándokoltunk, testvérszékesegyházunk, a Szent György Templom búcsújának alkalmából.
Májusban nagyszabású gyűjtést szervezett egyházközségünk a testvéregyházmegyéink
árvízsújtotta területein élő emberek megsegítésére.
Május 21-én, Szeged napján „NYITOTT TEMPLOM – NYITOTT SZÍV” mottónk jegyében számos
rendezvénnyel vártunk kicsiket és nagyokat egyaránt.
Május 28-án, egyházmegyénk alapításának 975. évfordulóján, templomunk felszentelésének
75. évfordulója alkalmából főesperességi zarándoklatot tartottunk székesegyházunkban.
Június 18-án négy fiatalembert szentelt pappá Gyulay Endre püspök atya a Dómban.
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 idén második alkalommal nevezett be, és megszerezte a Rézbogrács minősítést. A közösen elkészített 175 liter halászléből sok érdeklődőt tudtunk vendégül
látni.
Szeptember 22-én került bemutatásra Dusha Béla AZ ÁRVÍZI FOGADALOM TEMPLOMA című,
igényes kivitelű képes albuma templomunkról.
Szeptember 24-én, Szent Gellért ünnepén Őscsanádra zarándokoltunk, ahol ünnepi
szentmise keretében emlékeztünk 975 éves egyházmegyénk első püspökére, Szent Gellértre.
Szeptember 25-én, a Szeged-Csanádi Egyházmegye alapításának 975. évfordulóján egyházmegyei zarándoklatot tartottunk templomunkban. Az ünnepi szentmisét Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás esztergom-budapesti érsek mutatta be.
Befejeződött a templom tetőszerkezetének a felújítása. Szeptember 30-án a szentélykörfolyosó zárókeresztjének felhelyezésével ünnepélyesen is lezártuk a munkálatokat.
Október 1-én megrendezésre került templomunkban a hagyományos Szent Gellért napi
ifjúsági találkozó.
Október 17-e és 23-a között ünnepi, születésnapi hetet tartottunk, melynek keretében színes programokat kínáltunk a templomunkba látogatóknak.
Október 23-án, templomunk felszentelésének 75. évfordulója alkalmából Dr. Ternyák
Csaba érsek, a Vatikáni Papi Kongregáció titkára, a Püspöki Kar tagjaival együtt mutatott be
ünnepi szentmisét a Dómban. Ugyanezen a napon, nemzeti ünnepünk alkalmából Händel
Messiás-oratóriuma hangzott el a Dómban a Vaszy Viktor Kórus és a Szegedi Szimfonikus
Zenekar közreműködésével.
November 13-án 29 gyermek templomunkban járult először szentáldozáshoz.
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, az éjféli mise előtt pedig a
SZÁZADOK KARÁCSONYA című zenés oratóriumot mutatták be.
December 27-én, Szent János ünnepén, a tavalyi évhez hasonlóan idén is borszentelést
tartottunk templomunkban, melyre a környék számos bortermelője hozta el borait.
Szent Család ünnepén az ünnepi szentmise végén a Püspök atya egyenként megáldotta a
nagy számban jelen lévő családokat.
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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:

32 000 000 Ft
16 572 000 Ft
3 300 000 Ft
28 313 000 Ft
25 400 000 Ft
105 585 000 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:

16 415 000 Ft
3 909 000 Ft
3 160 000 Ft
4 486 000 Ft
33 325 000 Ft
720 000 Ft
2 170 000 Ft
3 354 000 Ft
3 408 000 Ft
28 313 000 Ft
3 300 000 Ft
434 000 Ft
2 370 000 Ft
105 364 000 Ft

A Katolikus Ház felújításához kapcsolódó pénzügyi adatok:
bevételek:
kiadások:

68 335 000 Ft
60 796 000 Ft

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 442 694 Ft,
további adományokból 233 000 Ft forint folyt be.

Tudnivalók a 2006-os évre:

2006-ban az egyházi hozzájárulás nyugdíjasoknak 1.700 Ft/fő, dolgozóknak 3.500 Ft/fő lesz.
Változott a szentmisék íratásának a díja, 2006-ban a reggeli szentmisékre 800, az esti szentmisékre 1.500 Ft-ért lehet szándékot kérni.
Kérjük, hogy akik a 2006-os 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
2006-os esztendo szolgáljon mindannyiuk testi és lelki gyarapodására!
S z e g e d , 2005. december 31.

KONDÉ LAJOS
kanonok, plébános
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