
PLÉBÁNOSI  BESZÁMOLÓ 
a 2017-es esztendőről 
Szeged – Belvárosi R. K. Plébánia | 6720 Szeged, Dóm tér 15. | 62/420‐157 | hivatal@szegedidom.hu | www.fogadalmitemplom.hu 

Kedves Testvérek!

Visszatekintve a 2017‐es esztendőre mindannyiunkban 
felmerülhet a kérdés: Mi is történt velünk valójában az 
elmúlt  évben, miben  gazdagodtunk  és mivel  lettünk 
szegényebbek? Milyen  értékeket  tudnánk  felmutatni, 
ha számadást kellene adnunk tetteinkről, és mely gyen‐
geségeinket nem tudtuk továbbra sem leküzdeni. 
Egy közösség életében is hasonlóan szükséges néha az 
eredményeket  számba  venni,  az  elkövetett hibákat  fel‐
ismerni  és a levont tanulságot a jövő tervezésénél figye‐
lembe venni. Lássuk tehát, hogy egyházközségünk életé‐
be milyen eseményeket hozott az elmúlt esztendő! 
Január elején – a korábbi évek hagyományaihoz híven 
–  a  belvárosi  ovisok  meglátogatták  a  templomunk 
hátuljában  felállított betlehemet  és nyüzsgő  érdeklő‐
déssel  hallgatták meg  az  óvónők  kórusának  dalait. A 
szintén ennek a korosztálynak  szóló, havi  rendszeres‐
séggel megtartott  ovis misék  is  tovább  folytatódtak, 
mégpedig  az  előző  félévben  jól  bevált  helyszínen,  a 
Katolikus Házban. 
A már kicsit nagyobb hittanosaink amatőr  csocsóbaj‐
nokságunkon mérhették össze tudásukat, sőt a családi 
kategóriában  szüleik,  testvéreik  is  szerepelhettek.  A 
február elején megrendezett plébániai  farsangon pe‐
dig mindenki a kedvenc mesehősét keltette életre és 
mutatta be  vicces, ugyanakkor nagyon ötletes  jelme‐
zek formájában. 
Hamvazószerdával  aztán  kezdetét  vette  a  nagyböjti 
időszak, melynek péntekein mindig egy‐egy plébániai 
kisközösség, csoport segédkezett a  templomi kereszt‐
úti ájtatosságoknál. A böjti  fegyelem megtartása nem  
mindig  könnyű,  ezért  „NAGYBÖJT  –  kicsit másképp” 
címmel  útmutatót  állítottunk  össze, melynek  alapján 
ki‐ki  eldönthette,  hogy  a  böjtöt  kezdő,  középhaladó 
vagy haladó szinten tudja‐e vállalni. 
Április végén – a Szent László év kapcsán – kétnapos 
nagyváradi  zarándoklatra  hívtuk  a  kedves  híveket. 
Szállásunkat  a  Posticum  keresztény  szellemiségű  kul‐
turális  központ  és  vendégház  biztosította,  ahol  nagy 
szerettetel  láttak vendégül bennünket. Böcskei László 
nagyváradi  püspök  úr  jóvoltából  pedig  tartalmas  és 
szakszerű  idegenvezetéssel  tekinthettük  meg  a  szé‐
kesegyházat, a várat és a helyi nevezetességeket. 
Tavasz folyamán a zenei programok  is újra erőre kap‐
tak: az SZTE Zeneművészeti Karának vonós kamaraze‐
nekara tavaszváró zenei esttel szórakoztatta az érdek‐
lődőket,  a  Vasárnap  esti  dicséretek  fellépői  zenei 
szolgálatukkal emelték a  szentmisék ünnepélyességét 
és az orgonamuzsika kedvelői Andrew Forbes orgona‐
művész játékát hallgathatták templomunkban. 

Idén  is  nagy  érdeklődés  és  látogatottság  jellemezte 
egyházközségi családi napjainkat és alkotóházainkat. 
Nagy  örömünkre  szolgált,  hogy  a  szervezési  és  lebo‐
nyolítási  munkákba  egyre  több  önkéntest  tudtunk 
bevonni,  ezúton  is  hálásan  köszönjük  segítőkész  és 
lelkes munkájukat. 
A hittanórákon túli közösségi programokba hittanosa‐
ink  is  szép  számmal  kapcsolódtak  be,  nézzük  akár  a 
nagyböjti  keresztúti  ájtatosságokat,  az  anyák  napi 
műsort,  az  adventi  gyertyagyújtásokat,  vagy  a  pász‐
torjátékot.  Hitoktatóink  lelkiismeretes munkája  nyo‐
mán az iskolai órarendi órákon és a plébániai szentségi 
felkészítéseken  több mint 500  gyermek  részesült hit‐
oktatásban,  folytatódtak  a  tavaly  elkezdett  plébániai 
„főzős  hittanok”  és  a  Katolikus  Házban  a  karácsony 
előtti sütős‐kézműveskedős „alternatív” hittanórák is. 
Nyári  táboraink  is  nagy  népszerűségnek  örvendtek, 
mindkét napközis és a börzsönyi túrázós  is magas  lét‐
számmal,  lelkes hitoktatói‐munkatársi‐szülői  segítség‐
gel valósult meg. 
Örömmel  tudatjuk,  hogy  idén  több  beadott  pályáza‐
tunk  is  sikerrel  járt,  ami  nélkülözhetetlen  pénzügyi 
forrást  jelent egyházközségünk  közösségi,  szociális és 
szemléletformáló munkájához  az  elkövetkezendő  há‐
rom évre. A támogatási célok gyermek,  ifjúsági és fel‐
nőtt közösségeinkre, plébániai rendezvényekre, kultu‐
rális  programokra,  önkéntesek  képzésére,  a  családok 
és nehéz helyzetben  lévők megsegítésére  irányulnak. 
Támogatónk  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  a 
Széchenyi 2020 fejlesztési program keretében. 
A jövőt tekintve két dolgot tartok fontosnak megemlí‐
teni. 2020. szeptember 13–20. között Budapesten lesz 
az  52. Nemzetközi  Eucharisztikus Kongresszus.  Ezt  a 
nagyszabású  eseményt  egy  három  éves  felkészülési 
időszak előzi meg, amely az országosan meghirdetett, 
Krisztus  király  ünnepén  tartott  szentségimádással  hi‐
vatalosan is kezdetét vette egyházmegyénkben. 
A másik dolog az, hogy templomunk külső‐belső felújí‐
tása még 2018‐ban  is  folytatódni  fog, ezért ezúton  is 
kérném,  hogy  a munkálatokat  kísérő  esetleges  kelle‐
metlenségeket  fogadják  türelemmel  és  megértéssel. 
Kísérjék  figyelemmel  hirdetéseinket,  honlapunkat 
(www.fogadalmitemplom.hu) és  facebook‐oldalunkat, 
mely fórumokon  igyekszünk majd mindig  időben tájé‐
koztatni a kedves testvéreket. 
Kívánom, hogy  Isten áldása kísérje az elkövetkező év‐
ben is mindnyájunk munkáját, legyünk önzetlen segítői 
embertársainknak,  rászoruló  testvéreinknek és éljünk 
méltó módon keresztény hivatásunkhoz. 



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

Kereszteltek száma összesen:   59  (55) 
ebből  1 év alattiak:   30  (33) 
  1 és 7 év közöttiek:   23  (14) 
  7 éven felüliek:   6  (8) 

Bérmálkozottak száma összesen:  24  (28) 
ebből felnőttkeresztséggel kiszolgáltatva:  12  (5) 

Elsőáldozók száma:   28  (69) 
 

Házasságkötések összesen:  57  (44) 
ebből  mindkét fél katolikus volt:   33  (26) 
  vegyesházasság és szanáció:   24  (18) 

Temetések összesen:   86  (83) 
37 (41) férfi,  ebből szentségekkel ellátva:   8  (14) 
49 (42) nő,   ebből szentségekkel ellátva:   14  (11) 
  altemplomi temetés:   54  (46)

Beteg, idős testvéreinket mindig szívesen felkeressük, akár otthon, akár a Klinikákon is, de ehhez szükséges, hogy 
a hozzátartozók, ismerősök értesítsenek minket. Legyünk mindig odafigyeléssel idős, beteg testvéreink felé! 

„Ne légy rest, hanem látogasd meg a betegeket, ezáltal gyarapszik benned a szeretet.” | Sir 7, 35 

Pénzügyi adatok: 
  (ezek a számok a december 20‐i könyvelési állapotot mutatják) 

b e v é t e l e k :  

  saját bevételek összesen:  28 077 000 Ft 
  egyéb sajátos bevételek:  3 025 000 Ft 
  célgyűjtések összesen:  772 000 Ft 

támogatások összesen:  12 211 000 Ft 

  m i n d ö s s z e s e n :   44 085 000 Ft 

k i a d á s o k :  

  személyi jellegű kiadások:  22 804 000 Ft 
  járulékok és személyi jövedelemadó:  3 199 000 Ft 
  plébánia működtetése:  3 791 000 Ft 
  templom fenntartási költsége:  756 000 Ft 
  beruházási felújítási költségek:   123 000 Ft 
  sajátos kiadások:  4 939 000 Ft 
  pénzforgalommal összefüggő kiadások:  307 000 Ft 
  egyéb kiadások:  5 209 000 Ft 

célgyűjtések továbbítása:  772 000 Ft 

  m i n d ö s s z e s e n :   41 900 000 Ft 

PRO ORGANO ALAPÍTVÁNY: 

  az alapítvány számára felajánlott adó 1%‐okból befolyt összeg:  126 766 Ft 

Tudnivalók a 2018-as évre: 

2018‐ban  az  egyházi  hozzájárulás  összege  a  tavalyival megegyező:  nyugdíjasoknak  3.000  Ft/fő,  dolgozóknak 
6.000 Ft/fő. Szeretnénk azonban emlékeztetni arra, hogy az egyház általános  irányelve szerint ennek a támoga‐
tásnak az összege nem fix, hanem keresetfüggő, és az éves jövedelem 1%‐át jelenti. 
A szentmisék  íratásának díja nem változik: a reggeli szentmisékre 1.200, az esti szentmisékre 2.100 Ft‐ért  lehet 
szándékot kérni. 
Kérjük, hogy akik a 2018‐as 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 2018‐as esztendő szolgáljon mindnyájuk testi és lelki gyarapodására! 

S z e g e d ,  2017. december 31.  Kondé Lajos 
  kanonok, plébános 


