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Kedves Testvérek!
Most, a 2018‐as esztendő végén ismét eljött az idő,
hogy szép sorjában végignézzük, mi is történt egyház‐
községünk életében, milyen fontosabb programok,
események színesítették plébániánk életét az elmúlt
egy évben.
Január elején – az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kong‐
resszusra készülve – szentségimádásra hívtuk a kedves
testvéreket. Ez az imaalkalmom része volt annak a kez‐
deményezésnek, hogy egyházmegyénkben folyamatos
(napról napra történő) szentségimádással készüljünk a
2020‐as NEK‐re. Az imába bekapcsolódó plébániák,
közösségek által vállalt időpontokról készült egy egész
évre szóló ún. „Örökimádás naptár”, amely mindenki
számára megtekinthető az interneten a következő
címen: http://corunum2020.hu/index.php/orokimadas/.
Egyházközségünk az év során négy alkalommal vállalt
több órás szentségimádást, amelyet templomunk
szentélyében tartottunk. Idén már a reggeli szentmi‐
sék helyszínét is ez a padokkal és oltárral berendezett
tér adta, amely napközben mintegy „szentségi kápol‐
na”‐ként funkcionál. Ezúton is biztatjuk az egy‐egy
csendes imára, fohászra betérőket, hogy bátran hasz‐
nálják imádkozásra templomunk ezen részét is.
Közösségi házunkat, a Katolikus Házat is jó szívvel
ajánljuk figyelmükbe, hiszen az ott tartott plébániai
rendezvényeinken túl (húsvéti és adventi alkotóházak,
egyházközségi juniális és oktoberfest, baba‐mama klub
és nyugdíjas klub, alternatív hittanórák stb.) számos,
egyre bővülő programkínálat várja az érdeklődőket. A
programokról a ház megújult honlapján lehet tájéko‐
zódni: http://kathaz.hu/
Ezévi zenei életünk kiemelkedő eseménye volt a má‐
jus, június és július hónapokban megrendezett orgo‐
nakoncert‐sorozat, melynek keretében öt neves orgo‐
naművész (Mészáros Zsolt Máté, Matthias Havinga,
Federica Ianella, Roman Perucki, Jens Korndörfer)
szerzett felejthetetlen pillanatokat virtuóz játékával a
zene iránt rajongóknak. A vasárnap esti dicséretek
alkalmával is számos zenei tehetséget ismerhettünk
meg, sőt a Karolina iskola ifjú növendékei is többször
(a Dóm‐búcsú hetében minden este) bizonyították,
hogy jó úton jár az utánpótlás nevelés. Gitáros ének‐
karunk, az Adoremus pedig idén ünnepelte fennállá‐
sának 10. évfordulóját, ahol a jelenlegi tagok nagy
örömmel próbáltak együtt az alapítókkal, a „nagy öre‐
gekkel”, és közös szentmisével adtak hálát Istennek az
elmúlt 10 évért. Az eseményt ünnepi vacsorával és –
mindenki nagy‐nagy megelégedésére – születésnapi
tortával zártuk.

Egy másik nagy jubileumot is tartogatott ez az év, hi‐
szen Gyulay Endre püspök atya június 9‐én, 10 órai
kezdettel mutatta be hálaadó vasmiséjét, pappá szen‐
telésének 65. évfordulója alkalmából. A nagy ese‐
ményt az égiek is emlékezetessé tették azzal, hogy
aznap hajnalban villámcsapás érte templomunkat,
aminek következtében a szentmise előtt pár órával
még se világítás, se hangosítás, se megfelelő áramellá‐
tás az orgona számára nem állt rendelkezésre. A rossz
idő ellenére mégis nagyon sokan jöttek el együtt
imádkozni és hálát adni püspök atya hivatásáért, és
szolgálatáért és a nehéz körülmények ellenére is szép,
és méltó módon ünnepelhettünk.
A lelki töltekezést segítő programjainkkal idén is pró‐
báltunk minél több embert megszólítani. Ilyenek vol‐
tak a nyári túrázós lelkinapok, amelyet Tahitótfaluba
és környékére, a Jézus Szíve Társaság lelkgyakorlatos
házába szerveztünk, vagy az Őscsanádra, ill. Máriarad‐
nára megtett buszos zarándoklatunk is. A nagyböjti és
adventi lelkigyakorlatot pedig meghívott atyák vezeté‐
sével a plébánia domaszéki pihenőházában, Kunhal‐
mon tartottuk. Ide szerveztük a Házaspárok útját is,
amelyen a jelentkező párok, a keresztút stációihoz
hasonlóan, a házasság 14 állomását járhatták végig,
saját életükre, egymással töltött éveikre levetítve azo‐
kat. A közösen főzött paprikáskrumpli elfogyasztása
után pedig már gyermekeikkel együtt, szentmisében
adtak hálát a Teremtőnek egymásért és egész család‐
jukért.
Plébániai kisközösségeink tekintetében két új közösség
is alakult: az egyik a 11‐14 év közötti lányoknak, a má‐
sik pedig a 25‐35 év közötti korosztálynak. Velük
együtt már 15 kisközösséggel büszkélkedhetünk. Szep‐
tembertől pedig megnyitottuk „családi fogadónkat”,
ahol sok szeretettel várjuk az 5‐10. osztályos hittano‐
sainkat hétköznap délutánonként, a plébánia közössé‐
gi terébe.
A jövőt illetően már most felhívjuk a kedves hívek
figyelmét, hogy 2019. március 10‐13. között a Dómba
is megérkezik az Eucharisztikus Kongresszus szimbó‐
luma, a missziós kereszt, amely idén márciusban indult
útnak a Kárpát‐medencében, hogy bejárja a katolikus
egyházmegyéket. A kereszt eddigi útjának állomásairól
a NEK megújult honlapján olvashatnak bővebben:
https://www.iec2020.hu/hu
Kívánjuk, 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:
ebből
1 év alattiak:
1 és 7 év közöttiek:
7 éven felüliek:

51 (59)
36 (30)
14 (23)
1 (6)

Bérmálkozottak száma összesen:
22 (24)
ebből felnőttkeresztséggel kiszolgáltatva: 4 (12)
Elsőáldozók száma:

22 (28)

Házasságkötések összesen:
47 (57)
ebből
mindkét fél katolikus volt: 33 (33)
vegyesházasság és szanáció: 14 (24)
Temetések összesen:
76 (86)
36 (37) férfi, ebből szentségekkel ellátva: 6 (8)
40 (49) nő, ebből szentségekkel ellátva: 18 (14)
altemplomi temetés: 42 (54)

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 18‐i könyvelési állapotot mutatják)

bevételek:
saját bevételek összesen:
egyéb sajátos bevételek:
célgyűjtések összesen:
támogatások összesen:
mindösszesen:

27 590 000 Ft
315 000 Ft
767 000 Ft
28 895 000 Ft
57 567 000 Ft

kiadások:
személyi jellegű kiadások:
járulékok és személyi jövedelemadó:
plébánia működtetése:
templom fenntartási költsége:
beruházási felújítási költségek:
sajátos kiadások:
pénzforgalommal összefüggő kiadások:
egyéb kiadások:
célgyűjtések továbbítása:
mindösszesen:

30 198 000 Ft
4 193 000 Ft
3 399 000 Ft
1 124 000 Ft
564 000 Ft
26 382 000 Ft
432 000 Ft
3 916 000 Ft
767 000 Ft
70 975 000 Ft

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

81 915 Ft

Tudnivalók a 2019-es évre:
2019‐ben 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 a következőkre változik: a reggeli szentmisékre 1.500, az esti szentmisékre 3.000
Ft‐ért lehet szándékot kérni.
Kérjük, hogy akik a 2019‐es 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 2019‐es esztendő szolgáljon mindnyájuk testi és lelki gyarapodására!
S z e g e d , 2018. december 31.

Kondé Lajos
kanonok, plébános

