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Év végi beszámoló 
 2010. december 31.  

 

Január 16-án, szombaton este volt az egyházközségi 
farsangi bál, amely nagyon jól sikerült. Polgármester 
úr is megtisztelt minket felségével.  

Január 18-án kezdődött az ökumenikus imahét.  

Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 
délután 5 órakor volt a gyermekmegáldás. Az evangéliu-
mot a hitoktatók és a katolikus iskola tanárai adták 
elő, amelyen szép számmal vettek rész a szülők gyerme-
keikkel.  

Február 9-től megindult a jegyes oktatás. Első alka-
lommal megnéztük a Tűzálló című filmet, és kiadtunk egy 
kivonatot házasoknak szóló feladatsorral, amiből kaptak 
jegyesek is házi feladatot. Először építettük be az 
örömszülők találkozóját április 6-án. A téma az elenge-
dés volt. 47 szülő jött el. Jól sikerült a program.  

Március 13-án volt a harmadikosok első gyónása és a 4. 
osztályosok húsvéti gyónása.  

Március 12-14 között volt a nagyböjti lelkigyakorla-
tunk, amelyet Kürtösi Krisztián kakasdi plébános atya 
tartott.  

Március 26-án, pár év kihagyás után újra felelevení-
tették az éjszakai gyalog keresztutat a Remetétől a Ki-
látón át a templomig, és közben vitték a vállukon a 
nagykeresztet. Szép számmal vettek részt rajta vegyes 
korosztályban.  

Április 3-án, nagyszombaton három felnőttet keresztel-
tünk meg, akik katekumenátuson készültek fel a kereszt-
ség vételére.  

Április 10-én 3 busszal mentünk a Pécs–Máriagyűdi gya-
log zarándoklatra.  

Április 15-én a tavalyihoz hasonlóan fogadtuk a Feltá-
madás jelvényét templomunkban, majd a katolikus iskolá-
ban. A jelvényt kerékpárral vitték tovább a hívek a 
Dusnokiaknak a Szent László hídhoz.  
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Április 24-én voltunk Zalaegerszegen medjugorje napon, 
nagy busszal.  

Április 25-én az országgyűlési választásokon több mint 
kétharmados többséggel a Fidesz–KDNP-t választották 
meg. Ezt az örömhírt este fél 9 után a harangok zúgása 
is jelezte.  

Május 1-4 között többen részt vettek a torinói zarán-
doklaton, ahol megnézték a kiállított leplet.  

Május 7-én és 14 én volt a bérmálkozók vizsgája. Szé-
pen felkészültek.  

Május 9-én volt az első áldozás a belvárosi templom-
ban. Az idén az utóbbi évekhez képest a legkevesebb el-
sőáldozó volt: 33 gyermek.  

Május 23-án délelőtt 9 órakor volt a felújított ke-
resztek megáldása a Kilátónál. A Rotary Club és az Ön-
kormányzat közösen újították fel. Megáldotta őket Mayer 
Mihály püspök úr.  

Püspök úr a zombai koronán kinyilvánította, hogy az 
Igeliturgiát nem lehet halottért felajánlani, illetve 
külön gyászistentiszteletet sem lehet tartani a diakó-
nusoknak illetve plébánia igazgatóknak, mert az emberek 
könnyen összekeverik az Igeliturgiát a szentmisével.  

Május 20-24 között a hívek egy busszal részt vettek a 
csiksomlyói zarándoklaton Németh Antal újpetrei plébá-
nos vezetésével.  

Május 29-én volt az egyházközségi nap, amelyet az esős 
idő miatt a katolikus iskolában tartottuk. Emiatt ki-
csit kevesebben vettek részt, mint korábban, de nagyon 
jól telt a nap. Később az idő is jó lett.  

Május 30-án volt a bérmálás a Belvárosi templomban. 
Összesen 39-en bérmálkoztak, ebből 5 vidéki, 5 felnőtt 
katekumen, és 29 középiskolás korú fiatal.  

Június 13–án a Jézus Szíve Család vezetésével részt 
vettünk a máriagyűdi Jézus Szíve találkozón egy busz-
szal.  

Június 25-én este ünnepeltük a Kórház kápolna 250 éves 
évfordulóját 2 püspökös szentmise keretében (Mayer Mi-
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hály–Bíró László) a szabadtéren. Erre az alkalomra ér-
meket és emlékkönyvet adtunk ki, illetve megjelent Czi-
ráki Lászlóné „A megtérés ajándéka” című könyve. Ekkor 
került sor a Szent László napok megnyitására. Sokan 
összejöttünk. A város és a megye vezetői is részt vet-
tek ezen a szép ünnepen.  

Június 28 és július 3 között Házashétvégés medjugorjei 
zarándoklaton vettünk részt.  

Július 25–én felelevenítettük a régi szent Anna búcsút 
a Remetén. A rossz idő miatt kevesebben jöttek el, de a 
kápolna megtelt hívekkel.  

Augusztus 11-16 között Medjugorejei zarándoklaton vet-
tünk részt a hívekkel.  

Augusztus 20-án Bíró püspök úr misézett és a Művésze-
tek Házában megkapta a Pro Urbe díjat.  

Szeptember 4-5–én tartottuk meg a Kisboldogasszony bú-
csút Bíró László püspök úr vezetésével a Remete Kápol-
nánál.  

Október 2-án Egyházmegyei zarándoklaton vettünk rész 
Hajóson és Kalocsán. Több mint ezren jelentünk meg az 
egyházmegye minden részéről.  

Október 25-én én Bíró László püspök úr misézett az el-
hunytakért, utána alsóvárosi találkozó volt a plébáni-
án.  

December 10-12 között volt az adventi lelkigyakorla-
tunk, amelyet Hegedűs János tamási plébános a város 
szülötte vezetett.  

December 26-án a jubiláló házasok megáldását Bíró 
László püspök úr végezte. Ezen közel 40 pár jelent meg.  

Munkálataink 

Remete kápolna 

A Remete kápolnában az idei adományok közel 1 millió 
forintot tettek ki, amelyből a fele a számlára a másik 
fele pedig persely illetve személyesen befizetett ado-
mány volt. Az 1%-os felajánlásokból 416.104,- Ft jött 
be, amit az adományokkal együtt köszönünk.  
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Kiadásaink voltak ebben az évben a kápolna padlózatá-
nak lelapozása, amely közel 1 millió Ft-ba került. Il-
letve az ablaküvegezések helyrehozása, amelyből 
50.000,- Ft-ot a biztosító megtérített. A további abla-
kokat mintegy 250.000,- Ft értékben javítottuk illetve 
elláttuk az ólomüvegeket törhetetlen elő üveggel. A Re-
mete kápolna egyenlege egy kicsivel több, mint 2,5 mil-
lió forint, ami ahhoz kevés, hogy belekezdjünk a kifes-
tésbe. Mindenkinek köszönjük az adományát és segítsé-
gét.  

Kórházkápolna 

Az idén tavasszal folytatódott a Kórházkápolna restau-
rálása. Tavaly az alap megerősítése a pice betömedéke-
lése és vakolat leverése és szigetelése volt a fő fel-
adat. Az idén a külső teljesen megújult és a belsőt is 
legalább használható állapotba szeretnénk hozni. A baj 
az, hogy a freskók restauráláshoz nincs elegendő anyagi 
forrás. A Műemlék Felügyelőség pedig nem engedi, hogy 
ideiglenesen fehérrel lemeszeljük, addig, amíg nem lesz 
elég pénzünk a teljes restauráláshoz. Nagyon sokan so-
kat segítenek. Az Alsóvárosi Egyesület nagyon a szívén 
viseli az ügyet és sok programot szerveznek, ahol gyűj-
tenek a kápolna javára. Most hogy külsőleg is látszik a 
munka, nagyobb összegű adományokat is adnak a kápolna 
javára.  

Az idén közel 10 millió forintot költöttünk rá, amihez 
a felét pályázaton nyertük, a másik felét pedig az Al-
sóvárosi Egyesület és az Egyházközség közösen fizettünk 
ki.  

A kórházkápolnára ebben az évben 2.744.160,- Ft jött 
össze, amelyből 1 milliót egy család ajánlott fel, és 
abból csináltattuk meg az új liturgikus teret az új pa-
dokkal.  

A jelenlegi bankegyenlegünk 721.458,- Ft az adományok-
ból pedig 241.855,- Ft maradt, ami összesen 963.313,- 
Ft, ami az alapja lehet a jövőre tervezett restaurálási 
munkálatoknak, melynek a festés nélküli összege 4,4 
millió forint. Természetesen a továbbiakban is számí-



Belvárosi Plébánia 
Szekszárd 
Béla tér 9.  

2010. december 31. 
Éves beszámoló

 
 

   
195-2010-(Eves_Beszamolo) 5/8  
 

tunk az Alsóvárosi Egyesület adománygyűjtésére és támo-
gatásra, mint eddig is, amit köszönünk.  

Belvárosi templom 

A másik nagy gond a Belvárosi templom kupolája. Tavaly 
húsvétkor a két mise között egy jókora darab esett le, 
hál’ Istennek nem okozott balesetet, mert még nem vol-
tak annyian a templomban. Tavaly óta állapotfelmérés 
folyik. Különféle műszaki felméréseket kell elvégeztet-
nünk ahhoz, hogy tudjuk orvosolni a problémát. A baj 
az, hogy ezek a szakvélemények árajánlati szinten meg-
haladják a 11 millió forintot. Mivel ennyi pénzünk 
nincs erre, ezért Hirdettük meg az Összefogás a Belvá-
rosi templomért akciót, amelyhez a későbbiekben kérjük 
az egyházmegye a város, megye támogatását. Jó volna, ha 
lenne valamilyen pályázat kiírás erre a célra. A vál-
lalkozók támogatására is számítunk.  

Most pedig a statisztika következik: 

1. Keresztelés: 87 fő, ebből 1 év alatti 55 fő, 1-7 év 
közötti 24 fő, 7 évesnél nagyobb 8 fő. 49 fiú- és 38 
leánykeresztelő volt. Tavaly is ugyanennyien keresz-
telkedtek. 

Újvárosban 41 keresztelő volt  

2. Első gyónók száma: 36 fő tavaly 48 fő 

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

3. Elsőáldozók száma: 38 fő, tavaly 52 fő 

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

4. Bérmálkozók: 39 fő, ebből 5 fő vidéki, 5 felnőtt 29 
középiskolás.  

5. Eskettek: 30 pár, 10 pár vegyes vallású 

 tavaly is 30 párt eskettünk  

 Újvárosban 9 pár 
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Kérem, időben jelentkezzenek akik esküdni szeretnének, 
hogy a közös jegyes oktatásba be tudjanak kapcsolódni, 
ami február elején kezdődik.  

6. Halálozás: 73 temetés volt, ebből 30 férfi és 43 nő. 
21–en részesültek a betegek kenetében. 5 férfi és 16 
nő. Tavaly 72 temetésünk volt.  

Újvárosban 32 temetés volt szentségekkel ellátva 12 
fő.  

Szomorú dolog, hogy vannak akik sajnos hozzátartozóik 
számára nem igénylik az egyházi temetést, ami az egy-
házadóval együtt kevesebbe kerül, mint a polgári bú-
csúztatás.  

7. Hittanosok  

Katolikus óvoda: 55 fő, a városi óvodákban 98 fő vesz 
részt hitoktatásokon, tavaly 43 fő. 

Az iskolákban 181 fő, tavaly 209 középiskolás 
Antióchiásokkal együtt: kb. 30 fő 

Katolikus iskolás 161 fő, tavaly 150 fő. Kolping isko-
la 584 fő, tavaly 669  

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.  

8. Cserkészek a Belvárosi plébánián közel 50-en vannak. 
A plébánián tartják foglalkozásaikat minden vasárnap a 
¾9-es mise után 

9. Felnőtt keresztelésre illetve szentségek vételére 
készülők a katekumenátusban két csoportban, kéthetente 
hétfőn este a mise után vesznek részt, akiket kezesek 
segítenek a keresztény életben.  

10. A csoportos jegyesoktatáson nálunk 24 pár vett 
részt. Az első alkalommal megtekintettük a Tűzálló 
filmet, ami közös alapot adott a további foglalkozá-
soknak. Az idén először tartottunk örömszülők találko-
zóját, amelyre szép számmal eljöttek a szülők, a téma 
a gyerekek elengedése volt, és 9 segítő pár a saját 
életéből vett példákkal beszélt erről a fontos témáról 
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11. 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 honlap frissíté-
sét.  

12. Itt szeretném a hívek előtt is megköszönni a Plébá-
niai alkalmazottak munkáját és szolgálatát, akik vagy 
főállásban, vagy részmunkaidőben dolgoznak.  

2011-ben is az egyházközségi hozzájárulás a püspök úr 
rendelkezése alapján: 

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

2. A minálbér, ami kb. nettó 61 500 Ft jövedelmet (ke-
resetet vagy nyugdíj) jelent, az egyházadó minimál 
mértéke marad 3.700,- Ft, ez havi 308,- Ft egyház-
adót jelent. Akinek a nettó bérük, nyugdíjuk növek-
szik azoknak a fél % alapján az egyházközségi hozzá-
járulásuk azonos mértékben nő.  

Akik tehetik, személyesen a plébánián munkanapokon a 
hivatali időben befizethetik, vagy vigyenek csekket a 
kisasztalkáról, esetleg sekrestyében is rendezhetik. 
Aki teheti, az év első hónapjaiban befizetheti, ezzel 
még jobban segítve egyházközségünk zavartalan életét. 
Február hónap után fogjuk kiküldeni a csekkeket azok-
nak, akik 2010–est nem rendezték, és márciustól küld-
jük a csekket azoknak, akik az első két hónapban nem 
rendezték a Plébánián vagy a sekrestyében vagy csek-
ken. Azok, akik nem fizetnek egyházközségi hozzájáru-
lást visszamenőleg 3 évet kell megfizetniük, ha vala-
milyen egyházi szolgálatot 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.  
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A persellyel kapcsolatban örülök annak, ha figyelembe 
veszik az infláció mértékét. Természetesen ennek a mér-
tékét nem lehet meghatározni, hanem ki-ki a tehetségé-
hez képest a szívére hallgatva támogassa templomukat.  

Különösen ebben az évben fogjunk össze és csatlakoz-
zunk a „Mentsük meg a Belvárosi templomot” akcióhoz és 
támogassuk a Kupola helyreállítási munkálatait.  

A stóladíjak maradtak a 2010-es mértékben.  

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 mindazoknak, 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 a 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 ünnep-
napok elmúltával sem csökkenne az áldozók száma, és fo-
lyamatos lenne a gyónáshoz járulók száma is.  

Kívánok mindenkinek boldog békés újesztendőt. És ne 
feledjük BUÉK, vagyis Boldog Új Évet Krisztussal 

Bacsmai László 
Plébános 


