Plébánosi beszámoló
a

2 0 1 4 - e 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:

Bérmálkozottak száma összesen:

49 (43)
27 (28)
15 (11)
7 (4)

15
ebből felnőttkeresztséggel kiszolgáltatva:
1

Elsőáldozók száma:

(5)
(3)

49 (3*)

Házasságkötések összesen:
ebből

23 (43)
mindkét fél katolikus volt: 13 (29)
vegyesházasság és szanáció: 10 (14)

Temetések összesen:
32 /39/ férfi;
50 /50/ nő;

82 (89)
szentségekkel ellátva: 11 (12)
szentségekkel ellátva: 26 (22)
altemplomi temetés: 38 (42)

(* 2013-ban nem volt közös elsőáldozás)

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!

Kedves Testvérek!
Hamarosan lezárul a 2014-es esztendő, melyre visszatekintve megállapíthatjuk, hogy ismét egy mozgalmas,
számos liturgikus, kulturális és közösségi programmal színesített évet tudhatunk magunk mögött.
Egyházközségünk, a Szeged-Belvárosi Római Katolikus Plébánia hívei, és a programjainkra nyitott és
érdeklődő testvéreink a szentmisék mellett részt vehettek zarándoklatainkon, különböző imádságos
alkalmakon, lelkigyakorlatokon, zenei programokon, családi napokon, előadásokon, alkotóházakon. Nagy
örömünkre egyre többen kapcsolódtak be a különböző korosztályoknak meghirdetett, heti rendszerességgel megtartott klubalkalmainkba is. Munkatársaimmal és segítőinkkel együtt folyamatosan azon
munkálkodunk, hogy mindenki megérezhesse: az egyház befogadó közösség, és jó ehhez a közösséghez
tartozni. Ennek megfelelően az elmúlt évünk legfőbb célja is a közösségépítés, valamint a közösségeink
megerősítése volt.
Októberben megkezdődött templomunk felújítása, mely számos változást hozott egyházközségünk életébe.
Templomunk kívül-belül megújul, megszépül, de a holt kövek változásai mellett sokkal fontosabb az élő
kövekre figyelnünk. Azokra az élő kövekre, akik ezt a templomot alkotják, megtartják, élettel töltik meg: az
emberi közösségre.
Élő egyházközséget csak olyan emberek tudnak létrehozni és működtetni, akiknek nem kérgesedett meg a
szívük, hanem nyitottak a Szentlélek indítására, képesek új gondolatok és kezdeményezések befogadására,
akik nem elégednek meg azzal, ahogy eddig volt, hanem nyitottak az újra, és mindenben Isten akaratát
keresik.
Sok különböző méretű, formájú, feladatú kő, azaz ember van jelen közösségeinkben, mégis mind együvé
tartozunk, egy közös cél érdekében foglaljuk el a saját helyünket, közösen alkotjuk az egészet.
Krisztus, aki a szegletkő, arra hív minket, hogy legyünk társai megváltó művében, legyünk mi is élő kövek az
épületben. Ő a szegletkő, tehát rá nyugodtan támaszkodhatunk, sőt, egyedül az ő segítségével tudunk
hasznos elemmé válni. Így életünkkel azt hirdetjük, aki az alapunk: Krisztust.
Legyünk mi is élő kövei ennek a szó szerint, és átvitt értelemben is épülő, szépülő templomnak! Tegyünk
érte aktívan, hiszen ahhoz, hogy a közös lelki templomunk felépüljön, minden kőre szükség van. Mindenki
saját élethelyzetéhez, lehetőségeihez, egészségi állapotához mérten adja hozzá a tőle telhető legtöbbet,
legjobbat: jószándékot, imát, támogatást, részvételt!

Hitoktatás:
Idén szeptembertől hit- és erkölcstanoktatás az 1., 2., 5. és 6. osztályos tanulóknak az iskolai órarendben, az
iskolákban történik. Négy évfolyamon 24 csoportban 341 hittanosunk van. Fakultatív hitoktatáson 117
iskolás és 69 óvodás vesz részt. A plébániához kötődő összes hittancsoport száma 47, összlétszám 527 fő, a
hitoktatást 2 főállású és 2 óraadó hitoktató, valamint a káplán atya látja el. Tavasszal 35 gyermek volt
elsőáldozó. Tavasszal történt a 3. osztályosok Befogadása, ősszel pedig a 37 fő 4. osztályos Kiválasztása
elsőáldozásra. Hagyományos programjaink folytatódtak idén is: Dóm kupa, farsangi mulatság, húsvéti
alkotóház, napközis tábor, adventi koszorúkötés, Mikulásvárás, karácsonyi pásztorjáték.

Kiemelkedő események:
Az Ökumenikus Imahét keretében január 20-án, hétfőn megtartott imaórán Juhász András református
lelkész hirdetett igét templomunkban, a liturgiát pedig Gyulay Endre püspök úr vezette.
Február 2-án, vasárnap, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén, a szerzetesi hivatások napján KissRigó László püspök úr szentmisét mutatott be a Dómban, melyen jelen voltak az egyházmegyénkben
tevékenykedő szerzetesek.
Február 15-én, szombaton tartottuk a XI. Dóm Kupát, melynek keretében hittanosaink és családjaik
mérhették össze amatőr pingpong-, sakk- és csocsó-tudásukat.
9-én, vasárnap szentmise keretében nyitottuk meg ünnepélyesen a Házasság Hete programsorozatot,
melyet Mészáros József Domonkos, domonkos rendi szerzetes mutatott be a Dómban.
Februárban Lourdes-i kilencedet imádkoztunk közösen.
Március 8-án, szombaton immáron 10. alkalommal került megrendezésre a Dóm téren a szegedi
cserkészekkel közös szervezésben az Árvízi Emléknap.
11-én, kedden családPONT sorozatunk keretében Felföldi László, debreceni plébános atya tartott
előadást A közösség, mint megtartó erő címmel.
12-én hajnali 2 órakor az 1879-es szegedi nagyárvízre emlékezve megszólaltattuk a Dóm harangjait.
18-án, kedden a Családi tea- és kávéházunk vendégei szerzetesközösségek képviselői voltak, akikkel a
közösségben élés nehézségeiről és szépségeiről beszélgettünk.
Egyházközségünk ebben az évben is tartott nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést, melyen közel 500 kg
élelmiszeradomány gyűlt össze.
Nagyböjt péntekjein keresztúti ájtatosságot tartottunk az esti szentmisék előtt, a szentmisék keretében
pedig Böszörményi Géza, Gordos Ferdinánd, Kretovics László, Bezzegh Kelemen, Thorday Attila és Hess
István atyák tartottak lelkigyakorlatos beszédeket.
Április 6-án került sor a betegek kenetének közös kiszolgáltatására, melynek keretében 90 testvérünk
vette fel ezt a szentséget.
12-én Húsvéti alkotónapot tartottunk családPONT sorozatunk keretében.
Márciustól júniusig a Zene határok nélkül program keretében havi rendszerességgel tartottunk
templomunkban Vasárnap esti zenés dicséretet.
Április 13-án, virágvasárnap este Pergolesi Stabat Mater című művét hallgathattuk meg a Dómban a
Szegedi Szimfonikus Zenekar Vonóskarának előadásában.
26-án Michael Bártek adott orgonakoncertet templomunkban.
Május hónap minden napján a loretói litániát imádkoztuk az esti szentmisék után.
Májusban az édesanyákat, márciusban pedig az édesapákat köszöntöttük a diákmise keretében.
A hagyományos májusi Egyházzenei Hetek keretében 10-én a L’angolo Kamarazenekar, 24-én pedig a
Vox Nova Kórus adott koncertet templomunkban.
11-én, vasárnap a 11.30-kor kezdődő szentmise zenei szolgálatát a három testvéregyházmegye kórusai
– a temesvári és a nagybecskereki székesegyházak énekkarai, valamint a mi templomunk kórusa –
közösen látták el.
14-én családPONT sorozatunk keretében az SZTE Zeneművészeti Karának Vonós kamarazenekara
Somogyvári Tímea Zita közreműködésével tartott zenei estet a Katolikus Házban.

16-án, pénteken a Rubik kocka jubileumához kapcsolódóan logikai játékokkal és a Rubik kockával
ismerkedhettek meg az érdeklődő gyerekek a plébánián.
31-én, szombaton Pusztaszeren tartottuk egyházközségi majálisunkat.
Június 1-jén bekapcsolódtunk a szegedi espereskerület hagyományos Mária-zarándoklatába.
Június 5-én a Szegedi Szimfonikus Zenekar előadásában Bach H-moll miséjét hallgathattuk meg
templomunkban. A program az Egyházzenei hetek keretében valósult meg.
8-án, pünkösd vasárnapján 13 fiatal részesült templomunkban a bérmálás szentségében. A 10 órakor
kezdődő szentmisét templomunkból közvetítette a Kossuth és a Mária Rádió.
14-én Kiss-Rigó László püspök atya Arany Gábor, Bilibók György és Máté János Károly diakónusokat
pappá szentelte a Dómban.
19-én, csütörtökön az altemplomban örök nyugalomra helyeztük Mádi György kanonok atyát, aki
június 8-án hunyt el életének 79., papságának 55. évében.
28-án, szombaton Dominique Levacque francia orgonaművész adott koncertet templomunkban.
Július 31-én este Gyulay Endre püspök atya ünnepi szentmisét mutatott be, melyben Bálint Sándorra
emlékeztünk születésének 110. évfordulóján.
Augusztus 1-től Fabisz Ákos atya magyarbánhegyesi plébániai kormányzói kinevezést kapott. Ettől a
naptól Köllő Sándor atya teljesít kápláni szolgálatot plébániánkon. Hiticas Valentin Macedon atya lippai
plébános lett, Drăghia Noviţa-Marian atya pedig Nagybecskereken teljesít szolgálatot szeptember 1-től.
Új segédlelkészként Sima M. Mihai Milan érkezett hozzánk a Temesvári Egyházmegyéből.
Augusztus 28-31-ig 72 órás szentségimádást tartottunk, melyben fiataljainkért imádkoztunk.
14-én, vasárnap tartottuk hittanosaink Veni Sancte szentmiséjét.
24-én Őscsanádra, egyházmegyénk ősi székhelyére zarándokoltunk.
28-án, vasárnap Szent Gellért ünnepén szentmisét mutatott be templomunkban Martin Roos temesvári
megyéspüspök.
Október hónapban minden este közösen imádkoztuk a rózsafüzért.
Október 4-én, szombaton a Dóm búcsúja alkalmából Oktoberfest címmel vidám családi napot
tartottunk a Katolikus Házban és annak udvarán.
8-án, Magyarok Nagyasszonya ünnepén Máriaradnára zarándokoltunk.
11-én este Kamara és ének címmel a Szegedi Szimfonikusokból alakult kamaracsoportok és barátaik
adtak koncertet a Dómban, mely szintén a búcsúi hetünket színesítette.
23-án nemzeti ünnepünk tiszteletére hangversenyt hallhattunk a Szegedi Szimfonikus Zenekar és a
Vaszy Viktor Kórus előadásában, melynek keretében Fricsay Ferenc C-dúr miséje hangzott el.
November 4-én, kedden ünnepi szentmise keretében fogadtuk templomunkban az ifjúsági
világtalálkozók keresztjét és a vele zarándokló Mária ikont.
9-én az esti szentmisében elhunyt plébánosainkért imádkoztunk.
29-én, szombaton közösen készíthettük el adventi koszorúinkat és első mézeskalácsainkat.
Advent vasárnapjain lelkigyakorlatos szentmisékkel készültünk a karácsonyra, a többi reggelen pedig
rorate miséken vehettünk részt.
Adventben fotókiállítás volt templomunkban, melyek keretében bibliai idézetekkel összekapcsolt
képeket csodálhattunk meg.
December 6-án, délután közösen vártuk a gyermekekkel a Mikulást a plébánián.
December 15-től 23-ig a Szállást keres a Szent Család ájtatosságot imádkoztuk.
16-án templomunkba érkezett a Betlehemi láng.
24-én délután pásztorjátékot adtak elő hittanosaink.
Szent János apostol ünnepén bort szenteltünk templomunkban.
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 december 10-i könyvelési állapotot mutatják)
bevételek:
saját bevételek összesen:
egyéb sajátos bevételek:
célgyűjtések összesen:
átfutó tételek:
támogatások összesen:
mindösszesen:
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:

19 097 000 Ft
15 171 000 Ft
775 000 Ft
50 748 000 Ft
7 565 000 Ft
93 356 000 Ft
21 858 000 Ft
3 335 000 Ft
2 690 000 Ft
885 000 Ft
462 000 Ft
14 912 000 Ft
4 435 000 Ft
775 000 Ft
50 859 000 Ft
465 000 Ft
100 676 000 Ft

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

281 151 Ft

Tudnivalók a 2015-ös évre:
2015-öt Ferenc pápa a Szerzetesek Évének nyilvánította. Egyházmegyénkben Gyertyaszentelő Boldogasszonykor tartjuk az ünnepélyes megnyitót, melyet számos program fog követni az év folyamán. Kísérjék
figyelemmel, kapcsolódjanak be a rendezvényekbe!
2015-ben az egyházi hozzájárulás összege változatlan marad: nyugdíjasoknak 2.000 Ft/fő, dolgozóknak
5.000 Ft/fő. 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 sem változik 2015-ben: a reggeli szentmisékre 1.200, az esti szentmisékre
2.100 Ft-ért lehet szándékot kérni.
Kérjük, hogy akik a 2015-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, és segítsék egyházközségünket minden jó kezdeményezés megvalósításában!

Ezúton kérjük Isten áldását minden kedves testvérünk és családjaik életére.
Kívánjuk, hogy a 2015-ös esztendő szolgáljon mindnyájuk testi és lelki
gyarapodására!
S z e g e d , 2014. december 31.

KONDÉ LAJOS
kanonok, plébános

