Plébánosi beszámoló
a

2 0 1 3 ‐ a s

e s z t e n d ő r ő l

Szeged – Belvárosi R. K. Plébánia | 6720 Szeged, Dóm tér 15. | 62/420‐157 | hivatal@szegedidom.hu | www.szegedidom.hu

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:

43 (46)
28 (30)
11 (12)
4 (4)

Bérmálkozottak száma összesen:
ebből felnőttkeresztséggel kiszolgáltatva:

5 (40)
3 (1)

Elsőáldozók száma*:

3 (61)

Házasságkötések összesen:
ebből

43 (44)
mindkét fél katolikus volt: 29 (30)
vegyesházasság és szanáció: 14 (14)

Temetések összesen:
39 /33/ férfi;
50 /37/ nő;

89 (70)
szentségekkel ellátva: 12 (9)
szentségekkel ellátva: 22 (12)
altemplomi temetés: 42 (31)

(* az eddigi szokásos őszi elsőáldozást tavasszal tartjuk!)

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!

családPONT rendezvénysorozat:
Nagy örömünkre idén is sikerrel folytatódott a 2011 márciusában elindított családPONT rendezvénysoro‐
zatunk. A tavalyi Hit évéhez kapcsolódó tematika után 2013 októberétől a közösséget, a közösségépítést
helyezzük a középpontba programjaink során, és reméljük, hogy sok család számára tudunk a jövőben is
tartalmas kikapcsolódási lehetőséget biztosítani! Aktuális programjainkról a www.szegedidom.hu és a
www.csaladpont.hu oldalakon tájékozódhatnak az érdeklődők!

Zene határok nélkül – IPA projekt a plébánián:
A 2013‐as esztendővel vette kezdetét plébániánknak egy, az Európai Unió társfinanszírozásával meg‐
valósuló, a Magyarország‐Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében futó projektje,
melyben a zentai Thurzó Lajos Művelődési és Oktatási Központtal működünk együtt. A projekt
eredményeképpen Zentán ez év szeptemberére elkészült a Jézus Szíve Templom orgonájának felújítása, a
Dómban pedig nagyon változatos és színvonalas zenei programokat (orgonakoncert‐sorozat, kórus‐
találkozó, szimfonikus‐ és kamarazenekari koncertek) kínáltunk az érdeklődőknek – ingyenesen – és várjuk
őket továbbra is, egészen 2014 júniusáig. Ezen felül eddig közel 2000 résztvevő számára tartottunk orgona‐
bemutató előadásokat, melyeket immár egy kisfilm és egy orgona‐modell bemutatásával is színesítünk. A
projekt eseményeiről információ található a www.organ.szegedidom.hu ill. a www.facebook.com/ORGAN
oldalon.

Hitoktatás:
A szeptembertől bevezetésre kerülő hit‐ és erkölcstan oktatással az első és 5. osztályos tanulóknak az
iskolai órarendben, az iskolákban történik a hitoktatás. Első osztályban 10 csoportban 104 hittanos, 5.
osztályban 11 csoportban 79 hittanos van. Fakultatív hitoktatásban részesülők száma 246 fő. A plébániához
kötődő összes hittancsoport száma 47, összlétszám 429 fő. A hitoktatást 2 főállású hitoktató és egy atya
látja el. Idén tavasszal történt a 3. osztályosok befogadása, ősszel a 4. osztályosok kiválasztása első‐
áldozásra, melyet tavasszal fogunk tartani.
Hagyományos programjaink folytatódtak idén is: Dóm kupa, farsangi mulatság, alkotóházak az ünnepekhez
kapcsolódóan, nyári tábor, adventi koszorúkötés, Mikulásvárás, karácsonyi pásztorjáték.

Kiemelkedő események:


Az Ökumenikus Imahét keretében január 22‐én, kedden Gáncs Péter evangélikus püspök, 24‐én,
csütörtökön pedig Bölcskei Gusztáv református püspök úr hirdetett igét a templomunkban megtartott
ökumenikus istentiszteleten.



Február 2‐án, szombaton tartottuk a X. Dóm Kupát, melynek keretében hittanosaink és családjaik
mérhették össze amatőr pingpong‐ és csocsó‐tudásukat.



10‐én, vasárnap szentmise keretében nyitottuk meg ünnepélyesen a Házasság Hete programsorozatot,
melyet Székely János esztergom‐budapesti segédpüspök mutatott be a Dómban.



Nagyböjt első hétvégéjén Családjavító varázsműhely címmel családi lelkigyakorlaton vehettek részt az
érdeklődők Domaszék‐Zöldfáson.



28‐án Harmath Károly ferences atya és egy munkatársa voltak vendégeink családPONT sorozatunk
keretében, akik Az emberben rejtőző örök gyermek címmel tartottak előadást, illetve bemutatták
óbecsei Lurkó házuk tevékenységét is.



28‐án az esti szentmise keretében adtunk hálát XVI. Benedek pápa főpásztori szolgálatáért.



Februárban Lourdes‐i kilencedet imádkoztunk közösen.



Március 7‐én, csütörtökön Teológia az ikonfestészetben címmel hallhattunk előadást családPONT
sorozatunk keretében. Az előadáshoz kapcsolódóan ikonkiállítás volt a Dómban.



9‐én, szombaton immáron 9. alkalommal került megrendezésre a Dóm téren a szegedi cserkészekkel
közös szervezésben az Árvízi Emléknap.



12‐én 14 órakor az 1879‐es szegedi nagyárvízre emlékezve megszólaltattuk a Dóm harangjait.



17‐én került sor a betegek kenetének közös kiszolgáltatására, melynek keretében 67 testvérünk vette
fel ezt a szentséget.



23‐án Húsvéti alkotónapot tartottunk családPONT sorozatunk keretében.



Egyházközségünk ebben az évben is tartott nagyböjti tartósélelmiszer‐gyűjtést. A beérkezett összesen
280 kg adományt 28 rászoruló családnak jutattuk el.



Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartottunk az esti szentmisék előtt.



Nagyböjtben és adventben fotókiállítás volt templomunkban, melyek keretében bibliai idézetekkel
összekapcsolt képeket csodálhattunk meg.



Március 29‐én, nagypénteken délután hittanosaink húsvéti misztériumjátékot adtak elő.



Márciustól a Zene határok nélkül program keretében havi rendszerességgel tartottunk templomunkban
Vasárnap esti zenés dicséretet.



Április 13‐án, szombaton Temesvárra zarándokoltunk, este pedig Rossini Stabat Mater című művét
hallgathattuk meg a Dómban a Szegedi Szimfonikus Zenekar és a Vaszy Viktor Kórus előadásában.



18‐án az SZTE Zeneművészeti Karának Vonós kamarazenekara tartott húsvéti zenei estet a Katolikus
Házban.



29‐én, hétfőn Taizei imaóra volt a Dóm altemplomában.



Áprilisban Megújulás címmel amatőr fotókiállítást rendeztünk templomunkban.



Május hónap minden napján a loretói litániát imádkoztuk az esti szentmisék után.



Május 1‐jén családi biciklis kirándulás keretében látogattuk meg a tiszaszigeti Mélypont Emlékhelyet.



3‐án a hagyományos májusi Egyházzenei Hetek keretében a Lassus Énekegyüttes adott kamarakórus
koncertet templomunkban. A program a Zene határok nélkül projekt keretében valósult meg.



14‐én Hitre nevelés a családban címmel tartottunk családi tea‐ és kávéházat, melynek meghívott
vendégei Szakál Adél és Zsolt, egy ötgyermekes szegedi házaspár voltak.



19‐én, pünkösd vasárnapján 5 fiatal részesült templomunkban a bérmálás szentségében.



20‐án, pünkösdhétfőn a Zene határok nélkül program keretében egyházmegyei kórustalálkozót
tartottunk templomunkban, melyen hat kórus vett részt.



30‐án Madocsai Bea tartott előadást a Katolikus Házban Elváltak az egyházban címmel.



Június 1‐jén, szombaton Sztahura Ágnes orgonaművész adott koncertet templomunkban.



2‐án bekapcsolódtunk a Ferenc pápa által meghirdetett világméretű szentségimádásba.



7‐én a Zene határok nélkül programsorozat keretében az SZTE Zeneművészeti Karának Vonós
Kamarazenekara adott koncertet a Dómban Kosztándi István vezetésével.



9‐én, vasárnap Gyulay Endre püspök atya ünnepi hálaadó szentmisét mutatott be a Dómban pappá
szentelésének 60. évfordulója alkalmából. Ezen a napon került megrendezésre a hagyományos Mária‐
zarándoklat is, melynek záró állomása a Dómban volt, ahol a zarándokok részt vettek Gyulay püspök
atya gyémántmiséjén.



Szintén 9‐én, vasárnap a diákmise keretében tartottuk hittanosaink tanévzáró szentmiséjét.



22‐én Kiss‐Rigó László püspök atya Kiss Miklós és Fazakas Levente diakónusokat pappá szentelte a
Dómban.



22‐én este a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat keretében templomunk is éjfélig nyitva tartott,
és számos programmal várta az érdeklődőket, többek között Finta Gergely orgonaművész koncertjével.



A nyár folyamán hittanosaink több, plébániánk által szervezett táborban is részt vehettek.



Július 20‐án Fassang László adott orgonakoncertet templomunkban.



26‐án plébániánk újonnan induló Szent Anna Nyugdíjas Klubja Pálosszentkútra zarándokolt.



Augusztus 1‐től Sutka István atya prefektusi kinevezést kapott a szegedi Szent Gellért Szemináriumba.
Ettől a naptól Fabisz Ákos atya teljesít kápláni szolgálatot plébániánkon.



Augusztus 19‐én Szabó Balázs orgonaművész koncertjét hallgathattuk meg a Dómban.



Szeptember 7‐én esti szentségimádással kapcsolódtunk be a Ferenc pápa által meghirdetett böjt‐ és
imanapba.



14‐én Kosóczki Tamás adott orgonahangversenyt templomunkban.



15‐én, vasárnap tartottuk hittanosaink Veni Sancte szentmiséjét.



24‐én Őscsanádra, egyházmegyénk ősi székhelyére zarándokoltunk, az esti ünnepi szentmisét pedig
Alberto Bottari de Castello pápai nuncius úr mutatta be templomunkban.



Szeptembertől plébániánkon teljesít segédlelkészi szolgálatot Drăghia Noviţa‐Marian temesvári
egyházmegyés atya.



Október hónapban minden este közösen imádkoztuk a rózsafüzért.



Október 6‐tól 12‐ig programokban gazdag hét keretében ünnepeltük a Dóm búcsúját. A hét lezárása‐
ként a debreceni Kodály Kórus adott hangversenyt templomunkban.



23‐án, szerdán ünnepi szentmisét mutatott be templomunkban Kiss‐Rigó László püspök úr, melyen az
1956‐os forradalom áldozataira emlékeztünk. Ezt követően ünnepi hangversenyt hallhattunk a
Szegedi Szimfonikus Zenekar és a Vaszy Viktor Kórus előadásában.



24‐én templomunk felszentelésének évfordulója alkalmából a székesegyház kanonokjai közös ünnepi
szentmisét mutattak be.



November 24‐én szentségimádással és ünnepi püspöki szentmisével zártuk le a Hit Évét.



29‐én, szombaton közösen készíthettük el adventi koszorúinkat és első mézeskalácsainkat.



Advent vasárnapjain lelkigyakorlatos szentmisékkel készültünk a karácsonyra, és idén is tartottunk
adventi vásárt a templomban.



December 7‐én, délután közösen vártuk a gyermekekkel a Mikulást a plébánián.



December 15‐től 23‐ig a Szállást keres a Szent Család ájtatosságot imádkoztuk.



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 a hagyo‐
mányos borszentelés.



Szent Család ünnepén a 18 órai szentmise keretében imádkoztunk együtt a családokkal, akiket a szent‐
mise végén megáldott a püspök atya.

Pénzügyi adatok:
(ezek a számok a december 10‐i könyvelési állapotot mutatják)
bevételek:
saját bevételek összesen:
egyéb sajátos bevételek:
célgyűjtések összesen:
átfutó tételek:
támogatások összesen:
mindösszesen:

19 258 000 Ft
15 147 000 Ft
741 000 Ft
51 903 000 Ft
14 237 000 Ft
101 286 000 Ft

kiadások:
személyi jellegű kiadások:
járulékok és személyi jövedelemadó:
plébánia működtetése:
templom fenntartási költsége:
beruházási felújítási költségek:
sajátos kiadások:
egyéb kiadások:
célgyűjtések továbbítása:
átfutó tételek:
értékesítésre beszerzett készletek kiadásai:
mindösszesen:

22 498 000 Ft
3 140 000 Ft
2 686 000 Ft
1 044 000 Ft
1 073 000 Ft
15 977 000 Ft
3 976 000 Ft
741 000 Ft
60 404 000 Ft
1 173 000 Ft
112 712 000 Ft

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

246 629 Ft

Tudnivalók a 2014-es évre:
2014‐ben az egyházi hozzájárulás összege változatlan marad: nyugdíjasoknak 2.000 Ft/fő, dolgo‐
zóknak 5.000 Ft/fő. Szeretnénk azonban emlékeztetni arra, hogy az egyház általános irányelve sze‐
rint ennek a támogatásnak az összege nem fix, hanem keresetfüggő, és az éves jövedelem 1%‐át
jelenti.
A szentmisék íratásának díja sem változik 2014‐ben: a reggeli szentmisékre 1.200, az esti szentmi‐
sékre 2.100 Ft‐ért lehet szándékot kérni.
Kérjük, hogy akik a 2014‐es évben templomunkban kívánnak házasságot kötni, azok január hó‐
nap folyamán jelentkezzenek a Plébánián!
Köszönjük a kedves hívek egész éves lelki és anyagi támogatását! Kérjük, továbbra is tekintsék sa‐
játjuknak a Fogadalmi Templomot, és segítsék egyházközségünket minden jó kezdeményezés meg‐
valósításában!
Ezúton kérjük Isten áldását minden kedves testvérünk és családjaik életére.
Kívánjuk, hogy a 2014‐es esztendő szolgáljon mindnyájuk testi és lelki
gyarapodására!
S z e g e d , 2013. december 31.

Kondé Lajos
kanonok, plébános

