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Kedves Testvérek! 
Ismét eltelt egy esztendő, amely során ki‐ki átélte saját 
örömeit,  bánatait, megharcolta  küzdelmeit  és  elérte 
sikereit.  Itt az  idő, hogy mindezeket számba véve egy 
kicsit  elcsendesedjünk,  magunkba  nézzünk  és  –  ha 
eddig el is mulasztottuk volna – hálát adjunk Istennek. 
Ám  a  személyes  hálaadáson  túl,  ne  felejtkezzünk  el 
hálát  adni  egyházunkért,  egyházközségünkért  sem, 
hiszen mozgalmas,  nehéz  éven  vagyunk  túl.  Többek 
között  templomunk  felújításán, melynek nehézségeit, 
az építkezéssel járó kellemetlenségeket lassan elfelejt‐
jük és örülünk, hogy a hosszú hónapok alatt egy napra 
sem kellett bezárnunk  templomunkat és egyetlen mi‐
sét sem kellett elhagynunk. Mindez azonban mit sem 
ért  volna  a  kedves  hívek  hűsége  és  kitartása  nélkül, 
amelyet ezúton  is hálásan köszönök mindenkinek. Ha 
pedig sorra vesszük a 2015‐ös esztendő nagyobb egy‐
házközségi  rendezvényeit,  érezhetjük:  közösségünk 
nemhogy nem gyengült, hanem még erőre  is  kapott. 
Gondoljunk  csak  az  egy  teljes  héten  át  tartó  Biblia‐
másolásra,  melynek  során  minden  nap  kézről‐kézre 
adták a plébánia kilincsét a lelkes másolók. A halk gre‐
gorián  dallam mellett,  a  scriptorium‐jellegűre  kialakí‐
tott  szobában  mindenkinek  lehetősége  volt,  hogy 
imádkozva, méltó módon, a saját kézírását adhassa az 
egy  közös  célért:  a Magyarok Bibliája  létrejöttéért. A 
híradásokból  tudjuk, hogy  azóta már meg  is  érkezett 
Ferenc pápához az 5 kötetes kézzel  írott Biblia, mely‐
nek 5061 oldalából 162‐t a mi egyházközségünk hívei 
másoltak. 
Ugyancsak  kiemelkedő  esemény  volt  közösségünk 
számára a Majális, amelyet az előző évben megtartott 
Oktoberfest sikerén felbuzdulva és annak mintájára, a 
Katolikus Ház  udvarán  tartottunk. Házi  színpadunkon 
számos  kisközösségünk  lépett  fel  egy‐egy  műsor‐
számmal  és  a  lábbal  bábozó  Lábita  Színház  humoros 
meséjére  is örömmel gondol vissza mindenki, a finom 
ételek  és  italok  ízéről  nem  is  beszélve.  Így  hát  nem 
meglepő,  hogy  ősszel  a  Dóm  búcsújához  kapcsolódó 
Oktoberfest‐et  már  rutinosan  ugyancsak  a  Katolikus 
Házban  tartottuk,  és  bár  kissé  borongós  időnk  volt, 
mégis nagyon szép számmal vettünk részt ezen a csa‐
ládi napon is. 
Számos  programunk,  rendezvényünk  kapcsolódott  a 
pápa  által meghirdetett  Szerzetesek  Évéhez  is,  ame‐
lyet  egyházmegyénkben  2015.  február  2‐án,  a meg‐
szentelt  élet  napján  nyitottunk  meg.  A  szentmisén 
egyházmegyénk  összes  férfi  és  női  szerzetesrendje 
jelen volt és ekkor indítottuk útjára az „Én választotta‐
lak benneteket” című, havonta megjelenő kiadványun‐

kat  is, melyben a szerzetesi hivatásról, képzésről, épí‐
tészetről,  sőt  a  rendi  öltözetekről  is  sok  érdekeset 
olvashattunk. 
Több  zarándoklatot  is  szerveztünk  az  év  folyamán: 
voltunk  Őscsanádon, Máriabesnyőn  és Mária‐radnán 
és a nyár  folyamán a bakonybéli bencés  szerzetesek‐
nél  is  eltöltöttünk  néhány  napot.  Jó  volt megtapasz‐
talni  azt  a békét  és harmóniát,  ami  az ott  élő öt  fős 
közösség mindennapjait jellemzi. 
A nyári hittanos tábor témáját is a Szerzetesek Évéhez 
kapcsoltuk:  a  gyerekekkel  együtt  szerzetesi  gúnyába 
bújtunk, megismerkedtünk különféle  rendek életével, 
tevékenységével, miközben  természetesen  számtalan 
kalandba keveredtünk! 
Június  9‐én  az  1950‐es  egyházüldöző  rendeletek  kö‐
vetkeztében  elhurcolt  szerzetesekre  emlékeztünk  és 
szeptember  24‐én,  Szent Gellért ünnepén  az  egyház‐
megye minden  részéről érkező hívek együtt  imádkoz‐
tak a Dóm téren tartott szabadtéri szentmisén. 
Advent közeledtével aztán lassan elkezdtünk ráhango‐
lódni  a  pápa  által meghirdetett  rendkívüli  jubileumi 
évre, az  Irgalmasság Szentévére. Advent 1. vasárnap‐
ján megkezdtük  a KatHÁZ Nonprofit Kft‐vel  és  a Mil‐
lenniumi Kávéházzal  közös ADjVENT‐2015 nevű prog‐
ramsorozatunkat, melynek keretében –  idén először – 
a  Katolikus  Ház  ablakaiban  óriás  adventi  ablak‐
kalendáriumot  készítettünk.  Ennek  ablakait  minden 
este kis műsor keretében világítottuk ki,  így a képek‐
ben és üzenetekben a  járókelők  is nap mint nap gyö‐
nyörködhettek.  Minden  közreműködőnek  hálásak 
vagyunk a szereplésért. 
December  8‐án  Ferenc  pápa  a  Szent  Péter‐bazilika 
szent  kapujának  kitárásával megnyitotta  az  Irgalmas‐
ság rendkívüli Szentévét és december 13‐án, advent 3. 
vasárnapján székesegyházunk főkapujának kinyitásával 
nálunk is elindult a jubileumi év. 
December 27‐én, Szent Család vasárnapján a szentmi‐
sét  a  jelenlévő  családokért mutattuk  be  és  az  áldás 
mellé mindenki kézbe kapta Ferenc pápa  Irgalmasság 
Évére írt imáját. 
A  jubielum mottója:  „Irgalmasok, mint az atya” –  kí‐
vánom,  hogy  az  elkövetkezendő  évben mindannyian 
tudjunk  irgalmasok  lenni  és  hozzánk  is  irgalommal 
közeledjenek  embertársaink.  Ferenc  pápa  szavaival 
élve: „Ne bíráskodjunk és ne ítélkezzünk, hanem bocsás‐
sunk meg és adakozzunk, maradjunk távol a féltékeny‐
ség  és  irigység  által  sugallt  szavaktól.  Vegyük  észre  a 
jót, ami minden emberben jelen van, és váljunk a meg‐
bocsátás eszközeivé.” 



Statisztikai adatok: 
(az összehasonlíthatóság érdekében zárójelben feltüntettük az előző évi adatokat is) 

Kereszteltek száma összesen:   33  (49) 
ebből  1 év alattiak:   17  (27) 
  1 és 7 év közöttiek:   13  (15) 
  7 éven felüliek:   2  (7) 

Bérmálkozottak száma összesen:  35  (15) 
ebből felnőttkeresztséggel kiszolgáltatva:  1  (1) 

Elsőáldozók száma:   39  (49) 
 

Házasságkötések összesen:  29  (23) 
ebből  mindkét fél katolikus volt:   12  (13) 
  vegyesházasság és szanáció:   17  (10) 

Temetések összesen:   77  (82) 
  35 (32) férfi;  szentségekkel ellátva:   9  (11) 
  42 (50) nő;  szentségekkel ellátva:   12  (26) 
    altemplomi temetés:   33  (38)

Beteg, idős testvéreinket mindig szívesen felkeressük, akár otthon, akár a Klinikákon is, de ehhez szükséges, hogy 
a  hozzátartozók,  ismerősök  értesítsenek minket. Most,  az  Irgalmasság  Évében  különösen  fontos,  hogy  jobban 
odafigyeljünk betegeinkre, vigaszt adjunk nekik és irgalmasak legyünk hozzájuk! 
 

Pénzügyi adatok: 
  (ezek a számok a december 16‐i könyvelési állapotot mutatják) 

b e v é t e l e k :  

  saját bevételek összesen:  23 652 000 Ft 
  egyéb sajátos bevételek:  3 530 000 Ft 
  célgyűjtések összesen:  1 427 000 Ft 

támogatások összesen:  9 834 000 Ft 

  m i n d ö s s z e s e n :   38 443 000 Ft 

k i a d á s o k :  

  személyi jellegű kiadások:  21 806 000 Ft 
  járulékok és személyi jövedelemadó:  3 520 000 Ft 
  plébánia működtetése:  3 614 000 Ft 
  templom fenntartási költsége:  1 063 000 Ft 
  temető fenntartási költsége:  412 000 Ft 
  beruházási felújítási költségek:   2 709 000 Ft 
  sajátos kiadások:  7 279  000 Ft 
  pénzforgalommal összefüggő kiadások:  445 000 Ft 
  egyéb kiadások:  3 153 000 Ft 
  célgyűjtések továbbítása:  1 427 000 Ft 

értékesítésre beszerzett készletek kiadásai:  2 339 000 Ft 

  m i n d ö s s z e s e n :   47 767 000 Ft 

PRO ORGANO ALAPÍTVÁNY: 
  az alapítvány számára felajánlott adó 1%‐okból befolyt összeg:  247 540 Ft 

Tudnivalók a 2016-os évre: 

2016‐ban az egyházi hozzájárulás összege nem változik: nyugdíjasoknak 2.000 Ft/fő, dolgozóknak 5.000 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  díján  sem  változtatunk  2016‐ban:  a  reggeli  szentmisékre  1.200,  az  esti  szentmisékre 
2.100 Ft‐ért lehet szándékot kérni. 
Kérjük, hogy akik a 2016‐os 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 2016‐os esztendő szolgáljon mindnyájuk testi és lelki gyarapodására! 

S z e g e d ,  2015. december 31.  Kondé Lajos 
  kanonok, plébános 


