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B E S Z Á M O L Ó 
Szekszárd Belváros - 2009 

 

Január 

17-én, szombaton este volt az egyházközségi farsangi 
bál, amely nagyon jól sikerült.  

19-én kezdődött az ökumenikus imahét.  

Február 

2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén délután 5 
órakor volt a gyermekmegáldás, amelyen szép számmal 
vettek rész a szülők gyermekeikkel.  

7-én az egyházközségi Képviselőtestülettel és a lelki-
ségek képviselőivel Pécsen az Irgalmas templomban 
részt vettünk az első Medjugorje napon.  

10-től megindult a jegyes oktatás.  

Március 

28-án volt a harmadikosok elsőgyónása és a 4. osztá-
lyosok húsvéti gyónása.  

27-29 között volt a nagyböjti lelkigyakorlatunk, ame-
lyet Bátor Botond pálos atya tartott.  

Május 

10-én Előáldozás a belvárosi templomban 

23-án Gyalogzarándoklaton vettünk részt Pécs és 
Máriagyűd között két busszal.  

Június - július 

20-án családi és a Házas hétvégések Tedeum-a a Remetén 
amelyen sokan részt vettek.  

26-án szentmise a kórház kápolnában, amelyet Bíró püs-
pök úr tartott.  

27-től július 3-ig medjugorjei zarándokalton vettünk 
részt a hívekkel.  

Augusztus  

11-től medugorjei zarándoklat a Házas hétvégésekkel.  
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23-án a pécsi egyházmegye 1000 éves ünnepségén vettünk 
részt két busszal.  

Szeptember 

5-én és 6-án remetei búcsú gyalog zarándoklattal, püs-
pöki szentmisékkel, keresztúttal és medugorjei szent-
ségimádással. Vasárnap Bíró püspök úr misézett.  

Október 

A Rózsafüzér imádságot a lelkiségek vezetésével végez-
tük.  

10-én megtartottuk a 2. medjugorjei napot Szekszárdon. 
Nagyon sok helyről és sokan vettek részt az egész na-
pos programon. A misét Dr. Bábel Balázs kalocsai érsek 
atya tartotta.  

17-én a Házas hétvégésekkel részt vettünk a magyar 
házashétvége 25 éves évfordulóján Esztergomban.  

November  

29-én résztvettünk a milleniumi év bezárásán Pécsett.  

30-án a ¾9-es mise után volt az adventi koszorúkészí-
tés a közösségi házban az óvódás és alsós gyerekek 
számára.  

December 

Adventi időben a lelkiségek szolgálatával tartottuk a 
roráte miséket reggel fél 7-kor. Homiliaként a 
„Pastores dabo vobis” „Szívem szerinti pásztorokat 
adok nektek” pápai enciklikát elemeztük a papok éve 
alkalmából.  

Advent 3. vasárnapján 5 ministránst öltözettünk be.  

11-13 között adventi lelkigyakorlat Székely János püs-
pök úr vezetésével.  

24-én betlehemes pásztorjáték a belvárosi templomban a 
katolikus iskolások előadásában.  

 
Statisztika 

- Keresztelés: 87 (42 fiú, 45 lány; 2008: 80); Újváros-
ban 44 keresztelő volt. 
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- Első gyónók száma : 48 (2008: 45) 

Harmadik osztályosok a nagyböjt alatt végzik el első 
gyónásukat és a következő tanévben sorra kerülő első 
áldozásukig többször is szentgyónáshoz járulhatnak.  

- elsőáldozó 52 fő, (2008: 56) 

Negyedik osztályos korban lehet valaki elsőáldozó, ha 
előtte legalább két évet járt hittanra és rendszeresen 
jár szentmisére.  

- Bérmálás az idén nem volt. Kolping iskolában 8 fő.  

- Eskettek: 30 pár, 13 pár vegyes vallású (2008: 29);   
Újvárosban  4 pár 

Kérem, időben jelentkezzenek, akik esküdni szeretné-
nek, hogy a közös jegyes oktatásba be tudjanak kapcso-
lódni, ami február elején kezdődik.  

- Halálozás 71, ebből 37 férfi és 34 nő, 27-en része-
sültek a betegek kenetében. 9 férfi és 18 nő. 2008-ban 
86 temetésünk volt. 2007-ben: 109  

Újvárosban  23 temetés volt 10 férfi és 13 nő, szent-
ségekkel ellátva 3 fő.  

Szomorú dolog, hogy vannak, akik sajnos hozzátartozóik 
számára nem igénylik az egyházi temetést, ami harmad 
annyiba kerül, mint a polgári búcsúztatás.   

- Hittanosok                    

katolikus óvoda: 55 fő; városi óvodákban 43 fő 

iskolákban: 209 fő; középiskolás: 30 fő 

katolikus iskolás: 150 fő; Kolping iskola: 669 fő  

Kérem a katolikus szülőket, hogy a gyermekeik beíratá-
sa előtt akár az óvodába, akár az iskolába érdeklődje-
nek és nézzék meg katolikus intézményeinket, ahol a 
tanítás mellett katolikus nevelésben is részesülnek.  

- Cserkészek a Belvárosi plébánián kb. 40-50 fő. A plé-
bánián tartják foglalkozásaikat minden vasárnap a ¾9-
es mise után 

- Felnőtt keresztelésre illetve szentségek vételére ké-
szül a katekumenátusban két csoportban készülnek két-
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hetente hétfőn este a mise után,  akiket kezesek segí-
tenek a keresztény életben.  

Köszenet az alábbiakért 

- A Családunk újság folyamatosan megjelent. Köszönöm 
mindazoknak, akik eddig is írtak illetve a kiadásában 
és szerkesztésben tevékenykednek. Visontai Lászlónak 
köszönöm a hirdetések küldését és a plébánia honlapjá-
nak frissítését.  

- Köszönöm a lelkiségi csoportoknak, hogy kivették a 
részüket az októberi Rózsafüzér imádságból és az ad-
venti misén is tevékenyen vettek részt, illetve a ke-
resztutat is vezették.  

- Szeretném megköszönni a templomtakarítók munkáját, 
akik kéthetente segítenek a templomtakarításban. Kérem 
aki be tud segíteni, csatlakozzon hozzájuk.  

- Köszönöm a virágdíszítők munkáját is, akik nagy gon-
dossággal díszítik templomunkat.  

- Az Egyházközség Karitász csoportja az idén is kitar-
tóan végezte munkáját.  

- A Máltai Szeretetszolgálat is vár segítőket, akik 
szívesen szolgálják rászoruló embertársaikat.  

- Szeretném megköszönni a templomi kórusnak a szolgála-
tát a szentmiséken. A gitáros miséken való szolgálatot 
Frank Editnek és katolikus iskola tanárainak és diák-
jainak.  

- Beteglátogatóink nagyon értékes munkát végeznek a 
kórházban, illetve az idősek otthonában. Felmérik azon 
betegeket, akik szeretnének gyónni, áldozni, illetve a 
betegek kenetében részesülni.  

- Áldoztatóink rendszeresen szolgálnak vasárnapi szent-
miséken. Van négy áldoztató, akik csak a betegeket ál-
doztatják. Neki is köszönöm a szolgálatukat.  

- A vetítők, a ministránsok és perselyezők szolgálatát 
is szeretném megköszönni. Szeretném megköszönni a Kép-
viselőtestület különböző munkacsoportjainak az egész 
éves munkáját is.  
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- Itt szeretném a hívek előtt is megköszönni Plébániánk 
alkalmazottainak munkáját és szolgálatát, akik vagy 
főállásban, vagy részmunkaidőben dolgoznak.  

- Az egyházközség illetve a templomok perselyadományból 
illetve az önkéntes egyházközségi hozzájárulásból 
tartja fenn magát. Ebből fedezzük a személyi és dologi 
kiadásokat, a rezsiket és a mindennapi élethez szüksé-
ges anyagi dolgokat.  

 
Munkálataink 

A Kórház kápolna alatti pince betömedékelése és az alap 
megerősítés és külső vakolat leverése megtörtént, ami 
majdnem 6,5 millió Ft-ba került, amiből 3 millió Ft-ot 
pályázaton nyertünk. A többit az Alsóvárosi Egyesület 
a gyűjtésből és a mi templomi gyűjtéseinkből fizettünk 
ki. Köszönöm az egyesület munkáját a koncertek és a 
különféle rendezvények megtartását a kápolna megsegí-
tés érdekében.  

A kápolna megsegítésére továbbra is lehet Alapítványi 
miséket íratni 5 évre 3000 Ft-ért.  

A Remete kápolna:  

Egyenleg 2009. január 1-én 1.716.398,- Ft 

Adomány:  360.500,- Ft 
1% ból:   446.220,- Ft 
----------------------- 
Összesen: 873.987,- Ft 

Elvégzett munkák: kórus alátámasztás, felújítás, padok 
javítsa és előbbre hozása. Téglaburkolat javítása, kó-
rus feljáró javítás, oldalfalak javítsa és ideiglenes 
festése 

Kiadás összesen: 468.560,- Ft 

Egyenleg a december közepén: 2.121.825,- Ft.  

Németországi adomány Anna Spatz és Elizabeth Mekl-től 
5.000,- euró, amiből szánnak a kórházkápolnára is.  

Minden adakozónak köszönjük az adományát.  
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Bizonyára észrevették, hogy a Jézus Szíve mellékoltára 
fölött a kupolából lesette egy jókora vakolat darab. 
Ezért vannak elzárva a padok azon a részen. Jövőre 
szeretnénk megszüntetni a közvetlen omlásveszélyt és 
megszüntetni az előidéző okot. Ehhez viszont nagy 
anyagi forrásra lesz szükség, ezért amikor majd konk-
rétumot tudunk mondani, akkor majd kérjük a hívek tá-
mogatását.  

2010-ben az egyházközségi hozzájárulás a következőkép-
pen alakul a püspök úr rendelkezése szerint:  

1.  A MKPK 2005. évi határozatának értelmében az egy-
házközségi hozzájárulás mértéke személyenként havi 
nettó jövedelem 1%/fő. Egyenlőre a Pécsi Egyházme-
gyében a híveinktől nem a nettó jövedelmük 1%-át, 
hanem a nettó jövedelmük 0,5%-át kérjük.  

2.  A minálbér, ami nettó 61.000,- Ft jövedelmet (kere-
sett vagy nyugdíj) jelent, az egyházadó mértéke 
3.700,- Ft, ez havi 308,- Ft egyházadót jelent.  

Akik tehetik, kérem vagy személyesen a plébánián mun-
kanapokon a hivatali időben befizethetik, vagy kérem 
csekket vigyenek a kisasztalkáról, esetleg sekrestyé-
ben is rendezhetik. Aki teheti, ha az év első hónapja-
iban befizeti, azzal még jobban segíti egyházközségünk 
zavartalan életét. Az első két hónap után fogjuk ki-
küldeni a csekkeket azoknak, akik 2009–est nem rendez-
ték, és a második negyedévben, küldjük a csekket azok-
nak, akik az ez évit nem rendezték. Azok, akik nem fi-
zetnek egyházközségi hozzájárulást visszamenőleg 3 
évet kell megfizetniük, ha valamilyen egyházi szolgá-
latot kérnek.  

Egyházközségi hozzájárulást 18 év fölött kell fizetni, 
ha az illető nem nappali tagozatos tanuló. Kérem a 
családokat, hogy az új kereső tagokkal pótolják az el-
halálozott adófizetők sorát.  

A persellyel kapcsolatban örülök annak, ha figyelembe 
veszik az infláció mértékét. Természetesen ennek a 
mértékét nem lehet meghatározni, hanem ki-ki a tehet-
ségéhez képest a szívére hallgatva támogassa templomu-
kat.  
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Stóladíjak a MKPK rendelkezése alapján:  

- Dátumos csendes mise 1.500,- Ft, a dátum nélküli mi-
se 1.200,- Ft  

- Orgonás szentmisék 2.100,- Ft  

- Temetés 15.000,- Ft 

- Esküvő 20.000,- Ft-ba kerül díszvilágítás nélkül 

A nyári miserend a papok szabadsága és a kisebb láto-
gatottság miatt július 1. és augusztus 20. között az 
idei évhez hasonlóan alakul. Vasárnaponként az újváros-
ban 10 órás a Belvárosban a 11 órás mise marad el. Hét-
köznap pedig a Belvárosi templomban is egy mise lesz 
ezen időszakban.  

Szeretném megköszönni mind azoknak, akik bármi módon 
akár munkájukkal, akár adományaikkal segítették egyház-
községünk plébániai vagy templomi életét. Köszönet min-
den adományért, amit a templomi perselybe tettek vagy a 
templom illetve plébánia részére ajánlottak fel jó 
szívvel.  

Nagyon örültem annak, hogy most karácsonyi ünnepnapok 
előtt nagyon sokan elvégezték szentgyónásukat. De ké-
rem, ne elégedjünk meg azzal, hogy legközelebb húsvét-
kor gyónunk. Legyen számunkra egy figyelmeztető jel, az 
ha itt vagyok szentmisén és nem mehetek áldozni, akkor 
itt az ideje a szentgyónásnak. Jó lenne ha az ünnepnap-
ok elmúltával sem csökkenne az áldozók száma, és folya-
matos lenne a gyónáshoz járulók száma is.  

Kívánok mindenkinek boldog békés új esztendőt. És ne 
feledjük: BUÉK!, vagyis Boldog Új Évet Krisztussal!  

Bacsmai László 
Plébános 


