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ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 
- 2 0 1 3 - 

 

Január 1–től Püspök úr összevonta a plébániánkat Szek-
szárdi Római Katolikus Plébánia néven egybekerült az 
Újváros és Belváros, illetve a plébánia része társplé-
bániaként Decs, illetve fíliaként Őcsény.  

Január 19–én, szombaton este volt az egyházközségi far-
sangi bál, amely nagyon jól sikerült.  

Január 21-én az Ökumenikus Imahét nálunk kezdődött és 
Igét hirdetett Dr. Kaszó Gyula Református lelkész.  

Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén dél-
után 5 órakor volt a gyermekmegáldás.  

Február 12-én húshagyó keddi mulatság volt a Főiskola E 
épületében, amely éjfélkor imával zárult.  

Február 28–án nyugalomba vonult XVI Benedek pápa.  

Március 13-án este megválasztották az új pápát aki a 
Ferenc nevet vette fel.  

Márciusban kezdték meg a Baba-Mama klubos anyukák és 
apukák a plébánia hátsó kertjében kialakítani a játszó-
teret a gyerekeknek.  

Március 19-én ünnepelte a Szent József katolikus iskola 
a 20 éves évfordulóját. A misét Udvardy György püspök 
úr tartotta. Ezen a napon volt Ferenc pápa beiktatása.  

Március 22-24 között volt a nagyböjti lelkigyakorla-
tunk, amelyet Dr. Török Csaba atya tartott Esztergom-
ból. Ekkor volt az első gyónás is.  

Március 30-án volt a katekumenek keresztelése és bérmá-
lása a nagyszombati vigíliai mise keretében.  

Április 27-én a Plébániánk Képviselőtestülete és lelki-
ségek küldöttjei Máraigyűdre zarándokoltak. Nagyon szép 
tartalmas, lelkileg felemelő nap volt.  

Május 11-én, szombaton volt az egyházmegyei zarándoklat 
Máriagyűdre. Két nagy busszal és egy kisbusszal vettek 
részt a szekszárdiak, a plébánia, a katolikus iskola és 
a Kolping iskola.  
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Május 12-én volt az első áldozás. Gyermekek és felnőtt 
katekumenek járultak először az Úr oltárához.  

Május 16-20 között a hagyományos Csiksomlyói zarándok-
laton vettünk részt egy busszal.  

Május 25–én volt a Remetei Egyházközségi napunk, ame-
lyen több mint 300-an vettünk részt.  

Június 14-16 között a Baba-Mama klubos családok a 
szelídi tónál vettek részt egy hétvégi kikapcsolódáson.  

Június 22–én volt a papszentelés Pécsen, ahol a püspök 
úr pappá szentelte Dallos Tamást és Pécsre a Jézus Szí-
ve plébániára helyezte. Barics Gábriel káplán szintén 
Pécsre került a Kertvárosba káplánnak. Hozzánk került 
Porpáczy Attila Mohácsról, illetve Pekker Mátyás atya, 
aki Kakasdon lelkipásztorkodik és nálunk is besegít. 
Ettől kezdve Kakasd lelkipásztori ellátása is hozzánk 
tartozik.  

Június 28-án volt a Kórházkápolna búcsúja Bíró László 
püspök úr vezetésével a szabadtéren. Ezután volt a Mű-
vészetek Házában Dr. Ótos Miklós helytörténeti előadá-
sa.  

Július 1-6 között tartottuk a Medjugorjei zarándokla-
tunkat két busszal a hívek és a házas hétvégések rész-
vételével.  

Július 7–én német nyelvű szentmise volt az Újvárosi 
templomban német vendégeink részvételével.  

Július 26-án volt a Szent Anna búcsú a Remetén, ahol 
Bíró László püspök misézett osztálytársai részvételé-
vel. Megáldotta a felújított stációkat, utána kereszt-
utat végeztünk.  

Augusztus 14-18 között volt Domboriban az Egyházközségi 
családi tábor, ahol több mint 150 fő vett részt. Kö-
szönjük a szerevezőknek.  

Augusztus 27-én Máriagyűdön volt a Székely búcsú, egy 
busszal mentünk Szekszárdról.  

Szeptember 7-8 között trtottuk a Kisboldogasszony bú-
csút a Remetén, ahol Bíró László püspök úr misézett és 
átadtuk a köszönő képeket a stációk felajánlóinak.  
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Ezennel is köszönöm az összefogást és az adakozást.  

Szeptember 15–én kipakoltuk a Belvárosi templomot és 
átadtuk, hogy a harmadik ütemet is elvégezhessék, ami 
falak és a lábazat összehúzására irányult. A hétköznapi 
misék a Kórházkápolnában voltak. A hétvégi miséket a 
templomban tudtuk megtartani, ezért minden szombaton ki 
kellett takarítani, amit ezennel is köszönök azoknak, 
akik ebben részt vettek.  

Október 11-13 között fiatalajaink is bekapcsolódtak a 
72 óra kompromisszum nélkül önkéntes munkába.  

Október 15-19 között székely testvéreink látogattak 
hozzánk, akikkel a kapcsolat tovább erősödött.  

Október 27-én este volt az alsóvárosi elhunytakért a 
szentmise, amit Bíró László püspök úr tartott, utána 
agapé a plébánián.  

Október 28–án volt Dr. Ótos Miklós a „Katolikus Egyház 
története Szekszárdon” című könyvének bemutatója, ame-
lyen részt vettek Bíró László és Mayer Mihály püspök 
urak is.  

November 5-én a hit évének lezárásaalkalmából Dr. Ud-
vardy György püspök úr előadást tartott a Közösségi 
Házban.  

November 11-én Márton napi német nyelvű szentmise volt 
az Újvárosban. Novembertől kezdve minden hónap első 
szombatján van német nyelvű szentmise az újvárosi temp-
lomban, amelyet Attila atya tart.  

December 2-től újból a belvárosi templomban vannak a 
hétköznapi szentmisék és a roráték, ahol szép számmal 
vettek részt a hívek  

December 13-15 között volt az adventi lelkigyakorlat, 
amelyet Bognár Attila mohácsi plébános tartott.  

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

December 29-án, szentcsalád vasárnapján a jubiláns há-
zasok megáldása volt Belvárosi templomban Bíró László 
püspök úr vezetésével, ahol 21 pár részesült áldásban.  
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Statisztika 

1. Keresztelés: 72 ebből 41fiú és 31 lány keresztelő 
volt. Tavaly: 81  

2. Első gyónók száma: 33, tavaly: 42 

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

Elsőáldozó 33 tavaly 39 

3. Bérmálás az idén nem volt, de nagyszombati liturgia 
keretében volt 3 felnőtt keresztelés és bérmálás is.  

4. Eskettek pár 34 pár ebből 2 őcsényi. Tavaly 29  

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

5. Halálozás 120 ebből (ebből 6 őcsényi) 46 férfi és 74 
nő, és 33–an részesültek a betegek kenetében.  

Tavaly 93 temetésünk volt.  

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: 73 fő 

  városi óvodákban 120 fő  

Iskolákban 220 fő  

középiskolás: 30 fő 

Fősikolás egyetemista 15  

Katolikus iskolás 153 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.  
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7. Cserkészek a Belvárosi plébánián kb. 60-an vannak.  

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

8. Felnőtt keresztelésre illetve szentségek vételére 
készül a katekumenátusban két csoportban, készülnek 
kéthetente, akiket kezesek segítenek a keresztény 
életben.  

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

10. A Családunk újság folyamatos megjelent. Köszönöm 
mindazoknak, akik eddig is írtak illetve a kiadásában 
és szerkesztésben tevékenykednek 

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

 

Munkálataink 

Remete kápolna 

A Remete kápolnában a tavalyi maradvány 2.228.650,- Ft 
az idei 1%-os felajánlásokból 187.850,- Ft, adományból 
3.064.000,- Ft jött be, amit köszönünk. Ez összesen 
5.480.000,- Ft.  

Kiadások voltak stációk javítása, ami 5.050.000,- Ft 
Földmunka 61.913,- Ft banki költség 25.460,- Ft, ösz-
szes kiadás 5.137.373,- Ft. 

Záró egyenleg: 343 127 Ft.  

Külön köszönjük a mindenkinek, köszönjük az adományát 
és segítségét.  

Kórházkápolnában az idén nem volt beruházás.  

Belvárosi templom 

3 éve Meghirdettük az Összefogás a Belvárosi templo-
mért akciót, amelynek keretében a hívek és vállalkozók 
részéről a 3 év alatt 24 millió Ft jött össze. AZ idén 
a paksi Atomerőműtől 3 millió Ft-ot kaptunk. A Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól is kaptunk 
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15 millió Ft támogatást. A nyugalmazott Köztársasági 
elnöktől 1 milliót. A hívek és vállalkozók támogatása 
az idei évben 4,5 millió Ft.  

Eddig az összköltség 67 millió Ft. Vissza vannak még a 
restaurálási munkálatok, amelyhez elfogadunk felaján-
lásokat. Jövőre lejár sok alapítványi mise, azokat is 
meg lehet hosszabbítani 5 évre 40.000,- Ft-ért, ezzel 
támogatjuk a templom restaurálási munkálatait a megsé-
rült freskók helyreállítását.  

Az eddigi 100 ezer Ft fölötti támogatóink neveit, há-
lánk jeléül megörökítjük a templomban elhelyezendő 
táblán. Aki nem szeretné, hogy neve felkerüljön, külön 
jelezze.  

 

Az újévben is az egyházközségi hozzájárulás a jövedelem 
05 %. Akiknek a nettó bérük, vagy nyugdíjuk növekszik 
azoknak a fél % alapján az egyházközségi hozzájárulásuk 
azonos mértékben nő.  

Akinek a nettó jövedelme (nyugdíj vagy bér) a nettó mi-
nimálbér, vagyis 65.000,- Ft vagy az alatt van, annak 
évi 4.100,- Ft, azaz havi 340 Ft az egyházközségi hoz-
zájárulása. Köszönöm azoknak, akik a felül is támogat-
ják egyházközségünket.  

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 hónapjaiban befizeti, azzal 
még jobban segíti egyházközségünk zavartalan életét. 
Február hónapban fogjuk kiküldeni a csekkeket azoknak, 
akik 2013–évit nem rendezték, együtt a 2014-essel. Már-
ciusban küldjük ki a csekkeket, akik az első két hónap-
ban nem rendezték. Ezen a csekken bármikor az év folya-
mán be lehet fizetni.  

Kérjük a közleményben a csekk jobb felső sarkán közöl-
ni, hogy hány felnőtt jövedelemmel rendelkező főre fi-
zetnek.  
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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 2013-es mértékben, 2014-ben is.  

Ígéretemhez híven február 2-ika után a hétköznapi misék 
közül a hétfő esti, a szerda reggeli és a szombat reg-
geli szentmisék a Kórházkápolnában lesznek megtartva, 
hogy azok az idősebbek, akik már nem tudnak feljönni a 
templomba, hét közben is el tudjanak jönni misére.  

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 
ünnepnapok elmúltával sem csökkenne az áldozók száma, 
és folyamatos lenne a gyónáshoz járulók száma is.  

Ne feledkezzünk meg róla, hogy az Újév mellett január 
6. Vízkereszt ünnepe az idei évtől a napos napján lesz 
megünnepelve, és egyben kötelező ünnep.  

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

Bacsmai László 
Plébános 


