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Kedves Testvérek! 

 

   Furcsa, de nem tétlen év van mögöttünk. A szentmiséket a 

lehetőségekhez képest megtartottuk és vasárnaponként az online 

elérhetőséget is biztosította a média csoport. Sok kedves és értékes 

visszajelzést kaptunk.  

A szentgyónásra a szabályozásnak megfelelően biztosítottuk a 

lehetőséget. 

Betegeinket rendszeresen áldoztattuk és igény esetén kiszolgáltattuk a 

betegek kenetét is. 

   Ebben az évben 27 gyermeket kereszteltünk meg. 11 család jelentkezett 

még, de ők nyugodtabb időkre halasztották az eseményt. 

11 gyermek készült elsőáldozásra. 

Mivel a NEK elmaradt, ezért szeptember elején templomunkban került 

erre sor. 

22-en jelentkeztek ősszel hasonló célból, az ő elsőáldozásukra 2021 

szeptemberében kerül sor a NEK keretében. 

   Plébániánk területén 450 gyermek vesz részt iskolai és óvodai 

hitoktatásban. 

   Templomunkba idén 6 pár kötött házasságot és további 4 

felkészítésében vettünk részt, 3 pár pedig jövőre halasztotta az esküvőjét. 

   Plébániánk hívei közül 53 testvért temettünk el. Közülük 35-en az 

urnatemetőnkben kerültek végső nyugalomra. 

   A felnőtteknek illetve az ifjúságnak csak szakaszosan tudtunk 

katekéziseket tartani, az öt Szentjánosbogár csoport időszakaszosan járt 

össze a szabályozásnak megfelelően. 

Felnőtt közösségeink ha tudtak, személyesen találkoztak, ha nem, akkor 

nagyrészt online tartották a kapcsolatot.  

A képviselő testület a lehetőségek szerint esetenként ülésezett és vitatta 

meg az aktuális kérdéseket. 



 

   Fontos esemény volt a karantén beállta előtt a közösségi ház megáldása, 

amelyet Erdő Péter Bíboros Úr végzett. Az eseményt megtisztelte Soltész 

Miklós államtitkár úr és Szaniszló Sándor polgármester úr, valamint az 

önkormányzati képviselőtestület több tagja. A protestáns 

lelkésztestvérek is együtt ünnepeltek velünk. Ez alkalomhoz időzítve 

jelent meg a második tájékoztató füzet, amelyben az építkezés 

folyamatát követhetjük nyomon. 

   Pályázati és saját forrásból rendbe raktuk a kertünk egy részét és 

locsolórendszert is telepítettünk. Elkészült az öt kaput kezelő elektronikus 

beléptető rendszer. Nyáron fiataljaink lecsiszolták és lefestették a 

plébánia kerítés Nemes utcai és Címer utcai oldalát. 

   Egyszerűen ünnepeltük a Veni Sancte-val az iskolaév kezdetét és amíg 

lehetett, használtuk a közösségi házat. 

A Kastélydombi Iskola egyik osztálya szeptembertől tanítási napokon, egy 

éven át nálunk részesül oktatásban. 

   A Szent Imre búcsú főcelebránsa és ünnepi szónoka Dr. Cserháti Ferenc, 

Főegyházmegyei segédpüspök volt. Tiszteletére szűk körű agapét 

tartottunk. 

   Nagy öröm, hogy a reggeli 6-os rorate miséket 50-60 fő körüli hívő sereg 

látogatta.  

24-én délután a vigíliai misét követően fiataljaink karácsonyi videó 

összeállításának örülhettünk.  

Szent Család vasárnapján a megjelentek a szentmisék végén közös 

családáldásban részesültek. 

   Imponáló a rózsafüzér társulat buzgósága, ahol a tagság a templomban 

és betegség esetén otthon folyamatosan végzi az imaszolgálatot és 64 

szentmisét rendeltek a legkülönfélébb imaszándékokra. 

A Jézus szíve közösség első csütörtökönként változatlanul tartja a 

szentségimádást, felajánlva ezt a plébániánk híveiért. 

 

 



Személyi változások az alábbiak: 

Kovács Krisztián kántori szolgálatát Laczó-Luty Johanna vette át 

leánya, Brigitta segítségével. 

A délutáni irodai szolgálatra pedig Himberger Judit jelentkezett. 

A karbantartó feladatkört Sánta Lászlótól Sarkady Pál vette át. 

Kurkóné Berényi Erika vállalta az új közösségi ház rendszeres takarítását, 

a templom heti gyakoriságú rendbetételét, valamint a kert folyamatos 

gondozását. 

Öröm számunkra, hogy július 1-vel Főtisztelendő Bíboros atya Mazgon 

Gábor atyát helyezte plébániánkra kisegítő lelkészként. 

Úgy a leköszönőknek és az újaknak hálásan köszönjük a szolgálatot és a jó 

Isten áldását kívánjuk életükre! 

   Itt jegyzem meg, hogy plébániánk, időközi tájékoztató füzete az 

Örömhír, gond nélkül megjelent, a szokott időben. 

 

Néhány szó az anyagiakról: 

Ez évi költségvetést 47 millió Ft-ra terveztük, az év végi zárás 45 millió Ft-

tal teljesült. A bevételi oldalon 22 millió Ft pályázati forrás állt 

rendelkezésre. Az alábbi tételeket értjük alatta: 

Építkezés, a plébánia külső homlokzatának rendbetétele, karitász 

támogatás, egy elektromos szintetizátor beszerzése. A pályázatokat 

részben állami, részben önkormányzati támogatásból tudtuk megnyerni. 

Évközben már jeleztem, hogy a perselypénz jelentősen csökkent, de az év 

végi összesítés azt mutatja, hogy a kedves hívek felelősen befizették az 

egyházi hozzájárulást és adományokkal is támogatták a plébániát, így 

pótolták a kieső részt. Az átjátszó állomások bére stabil bevételi forrás és 

az urnafülkék értékesítése is folyamatos és kalkulálható bevételt jelent.  

Fizetését mindenki megkapta és 13. havi jutalomban is részesültek a 

munkatársak.  

   Köszönettel tartozom a ministránsoknak, az akolitusoknak és a 

felolvasóknak a folyamatos és megbízható szolgálatért. 



   Karitász csoportunk szép évet tudhat maga mögött, ugyan a melegétel 

osztást el kellett hagyni, de komolyan felfutott a tartós élelmiszerek 

megvásárlása és kiosztása a rászorulóknak. Ebben többek között anyagi 

bázist jelentett a 600.000 Ft önkormányzati támogatás elnyerése. 

A testvérek egy csoportja adventben a TESCO-nál élelmiszer 

adományokat gyűjtött és 320 kg-ot tartósélelmiszert lehetett továbbítani 

karácsonyi élelmiszersegélyként. 

A kedves testvérek a Szádoki cigány családok gyermekeinek 180 doboznyi 

édesség és élelmiszer adományt gyűjtöttek össze. Folyamatos a 

gyógyszer támogatás, ami a központi karitásztól érkezik hozzánk és eseti 

a tűzifa vásárlási lehetőség. 

Nagy köszönet a Karitász aktív munkatársainak és adományozóknak! 

 

Kedves Testvérek! Az elmúlt év is ajándék volt számunkra, sokat 

tanulhattunk a kihívásokból, a tanulság mindig az, hogyan szerethetjük 

Istent és felebarátainkat. 

 

Minden kedves testvérnek, aki most itt van a szentmisén vagy online 

követ bennünket: 

 

BUÉK 
 

 

 


