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Január 14, szombaton este volt az egyházközségi farsan-
gi bál, amely nagyon jól sikerült. Polgármester úr is 
megtisztelt minket felségével.  

16-án kezdődött az ökumenikus imahét, amelyen Igét hir-
detett Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész.  

Január 31–én az Egyházmegye kifizette a katolikus isko-
la vételárát kamatival együtt az Önkormányzatnak.  

Február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén 
reggel 8–kor a belvárosi templomban misézett Dr. Ud-
vardy György megyéspüspök és utána volt a katolikus is-
kola ünnepélyes kulcsátadó ünnepsége, ahol a püspök és 
a polgármester is kifejezte örömét, hogy sikerült ren-
dezni az iskola sorsát, az igazgatónő pedig kifejezte, 
hogy ezen túl nem kell félni attól, hogy az iskola léte 
bizonytalan, ezért nyugodtan beírathatják a gyermeket a 
szülők. Délután 5 órakor volt a gyermekmegáldás, ame-
lyen a nagy hideg miatt kevesebben vettek részt. Szo-
katlan nagy hideg volt, ami meglátszott a misék látoga-
tottságán is.  

Február 21-én húshagyó keddi mulatság volt a közösségi 
házban, amely éjfékkor imával zárult.  

Március 23-25 között volt a nagyböjti lelkigyakorla-
tunk, amelyet Marton Zsolt gödi plébános tartott. Már-
cius 24–én mivel munkanap volt, ezért délután volt az 
első gyónás.  

Április 14–én szombaton részt vettünk az egyházközségi 
zarándoklaton a váci Székesegyházban, az Irgalmasság 
IV. országos találkozóján. Nagyon szép tartalmas lelki-
leg felemelő nap volt, amelyen a képviselőtestület és a 
lelkiségek képviselői vettek részt.  

Május 12, szombat: egyházmegyei zarándoklat Máriagyűd-
re. Két nagy busszal és egy kisbusszal vettek részt a 
szekszárdiak, a plébánia katolikus iskola és a Kolping 
iskola.  
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Május 19–én Országos Szent Mónika Találkozó volt. Az 
ország minden részéből kb. 1000 édesanya vett részt. A 
szentmisét dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök végez-
te több pap konccelebrálásával. Egész nap volt lehető-
ség a gyónás elvégzésére. A mi Mónikás anyukáink nagy 
igyekezettel aprólékosan megszervezték a találkozót. 
Mindenki nagyon dicséret őket. Hálaadó szentmisét jún. 
3-este tartjuk, amelyre meghívjuk a borászokat is, akik 
felajánlottak bort, amit a Kupola javára fordítottunk.  

Május 20-án volt az első áldozás 36 gyermek és 3 fel-
nőtt katekumen járult először az Úr oltárához. A szent-
misét Gábriel atya tartotta, utána agapé volt a közös-
ségi házban.  

Ugyanezen a napon hajnalban bekerült Krisch János dia-
kónus a sürgősségi osztályra, ahol délelőtt felvette a 
betegek szentségét. Délután Udvardy püspök úr is meglá-
togatta, és püspöki áldásban részesítette. Vasárnap es-
te feléledt és lehetett vele kommunikálni, hétfőn 
Stölike még megáldoztatta. Kedd éjszaka azonban bevér-
zett, és nem tudták megmenteni.  

Május 22-én reggel 6.55–kor Kirsch János az örök hazába 
költözött. Mivel a csiksomlyói búcsúsok közül sokan nem 
tudtak részt venni a temetésén, ezért 23-án, szerdán 
este fél 7–kor volt érte egy gyászmise, amelyet Hegyhá-
ti Tibor tartott, Barics Gábriel káplánnal és Szép At-
tila atyával együtt. A prédikációt Tibor atya tartotta.  

Temetése május 25-én, pénteken a 10 órás szentmise ke-
retében volt az Újvárosi templomban megtartott gyászmi-
se után az újvárosi temetőben.  

A szertartást püspök úr végezte, sok pap és diakónus is 
részt vett a szentmisén. A hívek is annyin voltak, hogy 
be sem fértek a templomba. A gyászbeszédet Laci atya 
mondta.  

Szinte felfoghatatlan számunkra, hogy már nincs közöt-
tünk. Most értékeljük igazán személyét, amikor tapasz-
taljuk hiányát.  
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Június 3-án volt a bérmálás, ahol 39–en bérmálkoztak. A 
mise után a fogadáson a lelkiségi csoportok vezetői be-
számoltak a püspök úrnak a működésükről.  

Június 16–án volt a papszentelés Pécsen, ahol diakónus-
sá szentelték Dallos Tamást, akit hozzánk helyzett a 
püspök úr lelkipásztori szolgálatra.  

Június 22-én volt a Kórházkápolna búcsúja Bíró László 
püspök úr vezetésével a szabadtéren.  

Augusztus 11-én az Újszegedi testvérek látogattak el 
hozzánk az alsóvárosiak meghívására.  

12-17-e között medjugorjei zarándoklat volt.  

15-étől 19-éig Dombori család tábor volt, ahol több 
mint 150 fő vett részt. Köszönjük a szerevezőknek! 

20-án a Kirsch János postumus Közjóért kitüntetést ka-
pott a várostól 

Szeptember 8-9 között volt a Kisboldogasszony búcsú, 
ahol Bíró László püspök úr mellett Hevenesi János és 
Jáky Teodóz jubiláns atyák is közreműködtek.  

Erre az alkalomra elkészültek a Remetei nagykeresztek, 
amit hálásan köszönünk az adományozóknak, a Vereckei 
családnak, akik 1,7 millió Ft-ot adományoztak és a né-
metországi adományozóknak Ana Spatz és Elizabeth Mekl-
nek, illetve a Remete Kápolna alapítványnak, akik a hí-
vek felajánlásából tudták állni az egyik kereszt fel-
újítását. Később elkészült a stációk közül három. Az 
elsőt a vállalkozók ajánlottak fel, a másodikat Fritz 
Andrásné és családja, ami 750.000 Ft-ba került a harma-
dikat a hívek és a Rotary klub felajánlásából sikerült 
felújítani.  

A további stációkra várunk felajánlásokat, családoktól, 
utcáktól, egyesületektől, lelkiségektől. A többi 11 
stáció darabonként 460.000 Ft–ba kerül. Az adományozók 
nevét a stáción megörökítjük. Örülünk annak, hogy az 
Alsóvárosi Egyesület jelezte, hogy egy stációnak az 
árát ők fedezik.  

Szeptember 16–án kipakoltuk a templomot és átadtuk a 
vállalkozóknak a felújítás céljára. Sajnos a munkálatok 
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később kezdődtek a tervezetnél, ezért a befejezés áthú-
zódik a következő évre. Addig a közösségi ház kápolná-
jában miséztünk, majd amikor befejeződött a kórházká-
polna restaurálása ott folytatódtak a szentmisék Adven-
tig.  

A kórházkápolna középső kupolájának a felújításához az 
Alsóvárosi Közhasznú Egyesület járult hozz 1,1 millió 
Ft-tal, amit megköszönünk. A pályázati 1,7 millió Ft 
lehívása folyamatban van. Az összes munka 3.750.000,- 
Ft került.  

Október 29-én este volt az alsóvárosi elhunytakért a 
szentmise, amit Bíró László püspök úr tartott.  

November 5–én temettük el Bonyhádon Cziráki Györgyné 
Mártit, aki viszonylag rövid lefolyású betegség után 
hagyott itt minket.  

Október 31-én volt érte a gyászmise a Belvárosi temp-
lomban, ahol Farkas Béla atya prédikált, a temetésen 
Bacsmai László atya búcsúztatta. Köszönjük az áldozatos 
szolgálatát, amit a plébánián végzett.  

December 3-tól újból a belvárosi templomban vannak a 
szentmisék és a roráték, ahol szép számmal vettek részt 
a hívek.  

December 24-én délután 4 órakor a vigíliai szentmisén a 
katolikus iskolás gyerekek adták a pásztorjátékot, ami 
szépen sikerült.  

December 30-án, szentcsalád vasárnapján a jubiláns há-
zasok megáldása volt Belvárosi templomban Bíró László 
püspök úr vezetéséve, ahol több, mint 30 pár volt az 
áldáson.  

Munkálataink: 

Remete kápolna 

A Remete kápolnában a tavalyi maradvány 2.501.922,- Ft 
az idei 1%-os felajánlásokból 231.850,- Ft, adományból 
és banki kamatokból összesen 3.480.182,- Ft jött be, 
amit köszönünk. Ez összesen 6.213.954,- Ft. Kiadások 
voltak a keresztek és a stációk javítása, ami 6 185 304 
Ft 



Belvárosi Plébánia 
Szekszárd 
Béla tér 9.  

2012. december 31. 

 
 

   
313-2012-(Eves_Beszamolo) 5/8  
 

Külön köszönjük a mindenkinek az adományát és segítsé-
gét.  

Kórházkápolna 

Az idén tavasszal folytatódott a Kórházkápolna restau-
rálása, amelyet az Alsóvárosi Egyesülettel közösen fi-
zettünk ki, amelynek összege 3millió 750 ezer Ft volt. 
Ebből 1,1 milliót az Alsóvárosiak álltak, 1,7 milliót 
pályáztunk, a többit adományból fizettük.  

Belvárosi templom 

3 éve Meghirdettük az Összefogás a Belvárosi templomért 
akciót, amelynek keretében a hívek és vállalkozók ré-
széről az idén 6,3 millió Ft jött össze. A paksi Atom-
erőműtől 5 millió Ft-ot kaptunk. A Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumtól is kaptunk 7 millió Ft tá-
mogatást, és nyertünk még 15 milliót. Ez fedezte az ed-
digi munkálatokat, amik a jövő évben is folytatódnak. A 
mostani 33 millió mellett még kb. 27 millióba kerülnek 
a további munkálatok, amihez remélünk pályázati segít-
séget és további adományokat várunk, hogy jövőre be 
tudjuk fejezni a templom munkálatait.  

Újvárosban az orgona felújítása volt, amihez Németor-
szágból kaptunk 1.850 eurót.  

 

Statisztikai adatok: 

1. Keresztelés: 65 ebből 31 fiú és 34 leány keresztelő 
volt. Tavaly 81 fő.  

Újvárosban 19 keresztelő volt, 6 fiú és 13 lány  

2. Első gyónók száma: 42, tavaly 36 

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

Elsőáldozó 39, tavaly 33 fő 

3. Bérmálkozó 39 volt, amelyből 7 felnőtt katekumen. 
Újvárosban a Kolping Iskolából bérmálkozott 8 fő.  

4. Eskettek 20 pár, tavaly 30. 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.  

5. Halálozás 81 ebből 31 férfi és 50 nő, ebből 28–an 
részesültek a betegek kenetében. Tavaly 83 temetésünk 
volt.  

Újvárosban 12 temetés volt 5 férfi és 7 nő, szentségek-
kel ellátva 3 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 130 fő, isko-
lákban 170 fő, középiskolás 30 fő  

Katolikus iskolás 155 fő. Kolping iskola 485 fő és esti 
tagozat 100 fő.  

Kérem a katolikus szülőket, hogy a gyermekeik beíratása 
előtt akár az óvodába, akár az iskolába érdeklődjenek 
és nézzék meg katolikus intézményeinket, ahol a tanítás 
mellett katolikus nevelésben is részesülnek.  

7. Cserkészek a Belvárosi plébánián 60-an vannak.  

A plébánián tartják foglalkozásaikat minden vasárnap a 
¾9-es mise után. 

8. Felnőttek keresztelésre illetve szentségek vételére 
a katekumenátusban készülnek fel két csoportban, kéthe-
tente, akiket kezesek segítenek a keresztény életben.  

9. A csoportos jegyes oktatáson nálunk 24 pár vett 
részt.  

10. 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 frissítését.  

11. Itt szeretném a hívek előtt is megköszönni a Plébá-
niai alkalmazottak munkáját és szolgálatát, akik vagy 
főállásban vagy, részmunkaidőben dolgoznak.  
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12. Az újévben is az egyházközségi hozzájárulás a jöve-
delem 0,5%. Akiknek a nettó bérük, vagy nyugdíjuk nö-
vekszik azoknak a fél % alapján az egyházközségi hozzá-
járulásuk azonos mértékben nő.  

Akinek a nettó jövedelme (nyugdíj vagy bér) 64.000,- Ft 
vagy az alatt van, annak évi  

3.900,- Ft, azaz havi 325 Ft az egyházközségi hozzájá-
rulása. Köszönöm azoknak, akik a felül is támogatják 
egyházközségünket.  

Akik tehetik, kérem vagy személyesen a plébánián munka-
napokon a hivatali időben befizethetik, vagy kérem 
csekket vigyenek a kisasztalkáról, esetleg sekrestyében 
is rendezhetik. Aki teheti, ha az év első hónapjaiban 
befizeti, azzal még jobban segíti egyházközségünk za-
vartalan életét. Február hónapban fogjuk kiküldeni a 
csekkeket azoknak, akik 2012–est nem rendezték, együtt 
a 2013 évivel. Márciusban küldjük ki a csekkeket, akik 
az első két hónapban nem rendezték. Ezen a csekken bár-
mikor az év folyamán be lehet fizetni. Kérjük a közle-
ményben a csekk jobb felső sarkán közölni, hogy hány 
felnőtt jövedelemmel rendelkező főre fizetnek.  

Egyházközségi hozzájárulást 18 év fölött kell fizetni, 
ha az illető nem nappali tagozatos tanuló. Kérem a csa-
ládokat, hogy az új kereső tagokkal pótolják, az elha-
lálozott adófizetők sorát. Azok, akik nem fizetnek egy-
házközségi hozzájárulást visszamenőleg 3 évet, kell 
megfizetniük, ha valamilyen egyházi szolgálatot kérnek.  

A perselyadománnyal kapcsolatban vegyük figyelembe az 
infláció mértékét. Természetesen ezt nem lehet meghatá-
rozni, hanem ki-ki a tehetségéhez képest a szívére 
hallgatva támogassa templomunkat.  

Stóladíjak maradtak a 2012-es mértékben, 2013-ban is.  

A plébánia irodai rendje nem változik. 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 
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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 
ünnepnapok elmúltával sem csökkenne az áldozók száma, 
és folyamatos lenne a gyónáshoz járulók száma is.  

Kívánok mindenkinek boldog békés újesztendőt. És ne fe-
ledjük BUÉK, vagyis Boldog Új Évet Krisztussal, avagy 
Bízzuk Újra Életünket Krisztusra 

Bacsmai László 
Plébános 


