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ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 
- 2011 - 

 

Január 15–én, szombaton este volt az egyházközségi far-
sangi bál, amely nagyon jól sikerült. Polgármester úr 
is megtisztelt minket felségével.  

17-én kezdődött az ökumenikus imahét.  

Január 19-én nyugdíjba vonult Mayer Mihály pécsi me-
gyéspüspök. Apostoli kormányzóként Dr. Veres András 
szombathelyi megyéspüspök vezette az egyházmegyét Dr. 
Udvardy György megyéspüspök úr kinevezéséig, amely áp-
rilis 9-én volt. A beiktatása Pécsen április 25 –én 
Húsvét hétfőn volt, a Püspöki Kar és nagyszámú hívek 
részvételével. Megkezdődött az egyházmegye lelki és 
gazdasági megújítása.  

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

Február 13-én a Családok Éve nyitó rendezvényeként 
„Összefogás a családokért” akció keretében Levente Pé-
ter és Döbrentei Ildikó tett tanúságot a házasság mel-
let a Garay gimnáziumban, majd felvonultunk a Béla ki-
rály térre ahol a megfogva egymás kezét demonstráltunk 
a házasság mellett. Utána még több színvonalas progra-
mot szerveztünk a Családok éve keretében és minden nap 
imádkoztunk a családokért az áldozás után.  

Február 15-től megindult a jegyes oktatás. Az örömszü-
lők találkozóját az idén is megtartottuk. A téma az el-
engedés volt.  

Április 9-én volt a harmadikosok első gyónása és a 4. 
osztályosok húsvéti gyónása.  

Április 8-10. között volt a nagyböjti lelkigyakorla-
tunk, amelyet Ocsovai Gratián ferences atya tartott Za-
laegerszegről.  

Április 15-én éjszakai gyalogos keresztút a Remetétől a 
Kilátón át a templomig. Szép számmal vettek részt rajta 
vegyes korosztályban.  
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Április 23-án, nagyszombaton került sor a felnőttek ke-
resztelésére, akik katekumenátuson készültek a kereszt-
ség vételére.  

Április 29-én Dr. Udvardy György új pécsi megyéspüspök 
első útja hozzánk vezetett és meglátogatta a városban 
lévő katolikus intézményeket. Látogatást tett a Polgár-
mester úrnál és délután az Újvárosi templomban misézett 
és megbérmálta a Kolping iskola bérmálkozóit.  

Május 14-én 2 busszal vettünk részt a Pécs–Máriagyűd 
gyalog zarándoklaton melyet az új megyéspüspök gyalog 
vezetett.  

Május 22-én volt az első áldozás a belvárosi templom-
ban. Az idén 33 elsőáldozó volt.  

Május 28-án volt az egyházközségi nap a Remetén: „Egy 
család vagyunk” mottóval, nagyon sokan vettek részt 
rajta.  

Június 9-13 között a hívek egy busszal részt vettek a 
csíksomlyói zarándoklaton Bartha Zsolt atya lelki veze-
tésével.  

Június 28. és július 3. között medjugorjei zarándokla-
ton vettünk részt a hívekkel.  

Július 24-én Szent Anna búcsút tartottunk a Remetén.  

Július 14-én volt Ravasz Csaba atya búcsúmiséje, mert 
Tolnára helyezték plébánosnak.  

Július 31-én tartotta bemutatkozó miséjét Barics Gábri-
el káplán atya, akit ide helyeztek káplánnak.  

Augusztus 11-16. között Medjugorjei zarándoklaton vet-
tünk részt a Házas Hétvégésekkel.  

Szeptember 3-4–én tartottuk a Kisboldogasszony búcsút. 
Szombaton Dr. Udvardy György megyéspüspök úr, vasárnap 
Bíró László püspök úr vezetésével.  

Október 31-én én Bíró László püspök úr misézett az el-
hunytakért, utána alsóvárosi találkozó volt a plébáni-
án.  

December 9-11 között volt az adventi lelkigyakorlatunk, 
amelyet Garadnay Balázs helynök úr tartott.  
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December 26-án a jubiláló házasok megáldását Bíró Lász-
ló püspök úr végezte. December 30-án véget ért a Csalá-
dok éve.  

Munkálataink: 

Remete kápolna 

A Remete kápolnában az idei 1%-os felajánlásokból, 
adományból és banki kamatokból összesen 372.668,- Ft 
folyt be, amit köszönünk. Kiadások voltak: a lépcső 
javítása és festése illetve a kápolna alsó külső falá-
nak festése, ami 286.414,- Ft volt. Összesen 
2.707.234,- Ft van a számlán. Adomány: 490.000,- Ft.  

Az egyik kereszt (a bal lator) kidőlt. Tervbe van a 
keresztek és a stációk javítása. 

Mindenkinek köszönjük az adományát és segítségét.  

Kórházkápolna 

Az idén tavasszal folytatódott a Kórházkápolna restau-
rálása, ami 1,5 millió Ft volt. Ezt az Alsóvárosi 
Egyesülettel közösen fizettünk ki. Jövő évre nyertünk 
1,7 millió Ft-ot a restaurálásra, amit ugyanennyivel 
kell kiegészítenünk szintén az Alsóvárosi Egyesülettel 
együtt. Természetesen a továbbiakban is számítunk az 
Alsóvárosi Egyesület adománygyűjtésére és támogatásra, 
mint eddig is, amit köszönünk. A kórházkápolna számlán 
az egyenlegünk a bankban 43.574,- Ft. Adomány befize-
tés: 417.855,- Ft.  

Belvárosi templom 

2009 húsvétkor a két mise között egy jókora vakolatda-
rab esett le a kupolából, hál’ Istennek nem okozott 
balesetet, mert még nem voltak annyian a templomban. 
Tavaly óta folyik az állapotfelmérés. Különféle műsza-
ki felméréseket kellett elvégeztetnünk, ahhoz, hogy 
tudjuk orvosolni a problémát.  

A tavalyi évről 109.000,- Ft maradvány volt.  

Meghirdettük az „Összefogás a Belvárosi templomért” 
akciót, amelynek keretében a hívek és vállalkozók ré-
széről 7.403.425,- Ft jött össze. Tehát ez a tavalyi 
maradvánnyal együtt kb. 7,5 millió forint. A paksi 
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Atomerőműtől 5 millió Ft-ot kaptunk. A Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztériumtól is kapunk 7 millió Ft 
támogatást.  

Az idei évben a Kupolára 4.127.000,- Ft-ot költöttünk 
és geodézia vizsgálatokra, talajmechanikai vizsgála-
tokra 460.000,- Ft-ot, a kupola vizsgálathoz rámpaál-
lításra 105.000,- Ft–ot, a statikai vizsgálatra eddig 
1,5 milliót költöttünk, de még vannak kifizetetlen 
számláink 6,3 millió értékben. Ha mindent kifizetünk, 
akkor egyenlegként marad 1.845.305,- Ft és a várható 7 
millió a minisztériumtól.  

A szakvélemények alapján minél hamarabb meg kell kez-
deni a beavatkozást. A probléma az, hogy a tető nyomja 
szét a falakat illetve az oszlopokat és ettől a nyo-
mástól nyílik szét a kupola. Ezeknek a munkálatoknak a 
becsült kivitelezése több mint 47 millió forintba fog 
kerülni, ezért a továbbiakban is gyűjtünk a Kupola ja-
vára, hogy minél hamarabb el tudjuk hárítani a ve-
szélyt.  

Meghirdetjük újra az Alapítványi misék lehetőségét 
most a Kupola javára. 5 évre 40.000,- Ft értékben, és 
függetlenül az énekes vagy csendes misétől, tehát a 
dátumnak megfelelően minden évben a napján mondjuk, 
kivéve a vasárnap.  

Természetesen kérjük az egyházmegye és a város támoga-
tását is. Ha valaki tud olyan pályázatról, ahol pá-
lyázhatnánk, kérem tájékoztasson minket.  

Belvárosi Plébánia 

A Belvárosi Plébánia felújítása, a vizesedés megszün-
tetése kb. 1 millió Ft-ba került.  

Újvárosi templom 

Az Újvárosi templom lapozása 3 millió forintba került. 
Amihez adományként a németektől kaptunk 1.500,- Eurót, 
ami akkor 421.049,- Ft-ot ért. A hívektől 308.000,- Ft 
adomány folyt be, amit köszönünk.  

Összesen az épületeink felújítására a 2011–es évben 
több, mint 10 millió forintot költöttünk.  
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A 2011-es esztendő statisztikája 

1. Keresztelés: 81 fő, ebből 1 év alatti 56, 1-7 év kö-
zötti 17, 7 évnél idősebb 8 fő. 35 fiú és 46 lány ke-
resztelő volt. Tavaly is 87. 

Újvárosban 34 keresztelő volt, 13 fiú és 21 lány. 

2. Első gyónók száma: 42 fő, tavaly: 36. 

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

Elsőáldozó: 33 fő, tavaly 38. 

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

3. Bérmálás az idén a belvárosban nem volt. A felnőtt 
katekumenek Decsen bérmálkoztak: 6 fő. Újvárosban a 
Kolping Iskolából bérmálkozók: 7 fő.  

4. Eskettek 30 pár, ebből 11 pár vegyes vallású. Tavaly 
is 30 párt eskettünk. Újvárosban 7 pár. 

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

5. Halálozás: 83 fő, ebből 34 férfi és 49 nő. 28–an ré-
szesültek a betegek kenetében. 11 férfi és 17 nő. Ta-
valy 73 temetésünk volt.  

Újvárosban 19 temetés volt 11 férfi és 8 nő, szentsé-
gekkel ellátva 6 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.  

6. Hittanosok  

Katolikus óvoda: 55 fő, városi óvodákban 128 fő. Isko-
lákban 201 fő, középiskolás: 35 fő. Katolikus iskolás 
161 fő, Kolping iskolás 530 fő. 
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Kérem a katolikus szülőket, hogy a gyermekeik beíratá-
sa előtt akár az óvodába, akár az iskolába, érdeklőd-
jenek és nézzék meg katolikus intézményeinket, ahol a 
tanítás mellett katolikus nevelésben is részesülnek.  

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

8. Felnőtt keresztelésre illetve szentségek vételére a 
katekumenátusban két csoportban készülnek. Kéthetente 
hétfőn este a mise után, akiket kezesek segítenek a 
keresztény életben.  

9. A csoportos jegyesoktatáson nálunk 24 pár vett 
részt. Az első alkalommal megtekintettük a Tűzálló 
filmet, ami közös alapot adott a további foglalkozá-
soknak.  

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

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

12. Az új évben is az egyházközségi hozzájárulás a jö-
vedelem 0,5%. Akiknek a nettó bérük, vagy nyugdíjuk 
növekszik azoknak a 0,5% alapján az egyházközségi hoz-
zájárulásuk azonos mértékben nő.  

Akinek a nettó jövedelme (nyugdíj vagy bér) 61.000,- 
Ft vagy az alatt van, annak a továbbiakban is már 3. 
éve havi 305 Ft, vagyis évi 3.700,- Ft az egyházközsé-
gi hozzájárulása. Köszönöm azoknak, akik ezen felül is 
támogatják egyházközségünket.  

Akik tehetik, személyesen a plébánián munkanapokon a 
hivatali időben befizethetik, vagy vigyenek csekket a 
kisasztalkáról, esetleg sekrestyében is rendezhetik. 
Aki teheti, ha az év első hónapjaiban befizeti, ezzel 
még jobban segíti egyházközségünk zavartalan életét. 
Február hónapban fogjuk kiküldeni a csekkeket azoknak, 
akik 2011–est nem rendezték, együtt a 2012. évivel. 
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Márciusban azoknak küldjük ki a csekkeket, akik az el-
ső két hónapban nem rendezték. Ezen a csekken bármikor 
az év folyamán be lehet fizetni.  

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. Azok, akik nem fizetnek 
egyházközségi hozzájárulást visszamenőleg 3 évet kell 
megfizetniük, ha valamilyen egyházi szolgálatot kér-
nek.  

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

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

Stóladíjak maradtak a 2011-es mértékben.  

A nyári miserend a papok szabadsága és a kisebb látoga-
tottság miatt július 1. és augusztus 20. között az idei 
évhez hasonlóan alakul. Vasárnaponként az újvárosban a 
10 órás a Belvárosban a 11 órás mise marad el. Hétköz-
nap pedig a Belvárosi templomban is egy mise lesz ezen 
időszakban.  

A plébánia irodai rendje változik: a pénteki napon dél-
után az ügyfélfogadás a többi nappal megegyező módon 
délután 4-5 óra között lesz. Kedden délután továbbra 
sincs félfogadás.  

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-
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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 új esztendőt. És ne 
feledjük BUÉK, vagyis Boldog Új Évet Krisztussal, avagy 
Bízzuk Újra Életünket Krisztusra.  

Bacsmai László 
Plébános 


