51/2014 – AZ ÉRTESÍTŐ MELLÉKLETE – ÉVVÉGI BESZÁMOLÓ
KEDVES TESTVÉREK! „Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki méltókká tett
titeket arra, hogy nektek is részetek legyen a szentekkel a világosságban. Kiragadott minket a sötétség hatalmából, s
áthelyezett szeretett Fiának országába.”
/Kol 1,12-13/
Karácsonyi ünneplésünk lényegét foglalja magába e biblikus-liturgikus himnusz részlet a Kolosszei levélből. Reményünk alapja a minket meglátogató Isten
irgalma és jóságos emberszeretete. Szolgálatunk alapja a szeretet viszonzása azáltal, hogy azt adjuk Istennek és
felebarátainknak, amink van - önmagunkat.
Hálás szívvel köszönjük meg Testvéreinknek az elmúlt esztendőben tapasztalt
nagylelkű és önzetlen hozzáállásukat
templomunk ügyéhez, mely a számunkra
a kézzelfoghatóvá krisztusi ügy, a küldetés fontos része. Ebben az esztendőben
jezsuita közösségünk hármas jubileumot
ül; 200 esztendeje állította vissza VII. Pius pápa Jézus Társaságát, 95 esztendeje
költöztek korabeli rendtársaink Szegedre
a Trianon-i békediktátum után, s ebben az
évben immáron 25 esztendőre tekintünk
vissza a kommunizmus bukása utáni újrakezdésben.
Szegedi létünk közel egy évszázados
történelme meglehetősen viharos és próbáktól terhelt; az építés szép évei után a
tragikus II. világháború, majd a kommunista terroristák diktatúrája, és a legutóbbi
25 év sem volt felhőtlen. A derűs újjáépítési szakaszokat megzavarták a változások; munkaterületünk visszaszorítása, a
noviciátus és a főiskolai munkánk bezárása, a kilépések sebei.
Meg kell állapítanunk, hogy templomunk, mely a nagyon intenzív lelki
igényre adott válasz volt az I. világháború
utáni magyar újjászületés idején, javarészt
elveszítette akkori lendületét. A kommu-

nista diktatúra idején évtizedekig menedékhely és igazi otthon lehetett köszönhetően a kiváló lelkipásztoroknak, a nagyszámú és lelkes hívőnek, akik a nehéz
időkben is ragaszkodtak hitük gyakorlásához.
A mai időkben azonban új utakat kell
keresünk három, egykor szebb időket látott, plébánia árnyékában. Elképzelésünk,
hogy városunk lelki oázisává legyünk,
más szóval, hogy igazi názáreti otthonná
legyen templomunk az oda betérők számára, még pontosításra és megvalósításra
vár. Egy olyan helyről álmodunk, ahol
beiratkozhatunk a megtestesült Ige józsefi
iskolájába - a növekedés és felkészülés
helye-, hitet és erőt merítve az „élet vizéből”, az Egyház által nyújtott kincsekből.
A templomot rendszeresen látogatók
száma jelentősen megfogyatkozott az
utóbbi években, csoportjainkat a hívek
egyre szűkülő köre látogatja, nagylelkű
önkénteseinkre aránytalanul nagy feladat
hárul.
Templomépületünk, mely a gazdasági
világválság idején épült, egy-egy szép és
értékes részlet mellett magán hordozza a
szegénység és sietség jeleit, - komoly és
sürgetően orvosolandó statikai problémák
állnak fenn - erőteljes gépészeti és strukturális felújítást igényel -, melyek nagyságrendje elérheti a több tízmillió forintot.
Igaz, ha készek vagyunk kockázatok vállalására még várhatunk néhány évet, de a
munka aligha odázható el sokáig. Mindez
azonban önerőnket meghaladja, hiszen a
mindennapi fenntartás is felülmúlja jelenlegi lehetőségeinket.
A jubileumi év megújulásra hív minket.
Kérjük Testvéreinket, csatlakozzanak ünneplésünkhöz és ahhoz az olykor emberpróbáló munkához, melyre Krisztus szeretete sürget minket és melyről Megváltónk így nyilatkozik, „az én igám édes, az
én terhem könnyű”.
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CSOPORTJAINK – ÖNKÉNTESEINK
Templomi életünk gerincét jelentik a lelkiségi csoportok és önkéntes munkatársaink. Közösségünk igazán bennük él, innen
indulnak ki a tevékenységek, szolgálatok,
ide várunk minden templomunkhoz csatlakozó, jó szándékú embert. A templomi

élet koordinálása a csoportvezetői fórumon történik, ahol általában egy hónapra
előre tervezünk, és a munkát elosztjuk.
Innen indulnak ki a kezdeményezések, és
visszatekintünk az elmúl idők eseményeire.

Csoportjaink
 AA Klub – szerdán este 6 órakor.
 Bibliaóra– minden második szerdán,
cc. ¼ 8 órakor – felnőtt katekézis részeként biblikusteológiai, spirituális elmélyülés a Szentírás alapjain /Hess István/.
 Csendmeditáció– csütörtök reggel 8
órakor a rendházban /Veres Károly/.
 Egyetemi hittancsoport – minden kedden fél 8 órakor. /Hess István/
 Gerinctorna Csoport– kedden fél 6
órától /Dr. Jóriné Dr. Csík Vera.
 Imaiskola– bevezetés az imába – személyes Istenkapcsolat keresése és gyakorlása az egyházi hagyományra épített tapasztalatból. /Hess István/
 Karitász Csoport: minden első hétfő
délután fél 5 - /Bérdiné Klári/.
 Katekumen – középiskolás csoport–
felkészülés a megváltó Krisztussal való
találkozásra és a küldetés felvállalására a

szentségek vételére pénteken, az esti
szentmise után. /Hess István/
 Keresztény Élet Közössége /Rugási
Éva/ - pénteken, az esti szentmise után.
 Rózsafüzér társulat – minden első
szombat, fél 6 órakor - /Borcsiczky Ágnes/
 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében.
/Veres Magdi/
/Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
 Szent Mónika csoport /keresztény
édesanyák, nagymamák közössége
/Kovács Zsuzsa/ – hétfőnként este, a
szentmise után.
 Taizé-i imaóra – elmélyülés Isten jelenlétében ének, szentírási szövegek,
ének, csend - hétfőn este 8 órakor /Dr.
Szakács Péter és Andi/.

Önkénteseink
 Akolitusok: Dr. Varga Imre, Kéri László, Dr. Kürti Kálmán
 Beteglátogatók: Bérdiné Klári, Dr.
Varga Imre
 Díszítés: Lajosné Marika
 Faliújság: Rugási Éva
 Honlap: Borcsiczky Ágnes
 Ifjúsági énekkar: Dr. Poór Zsolt
 Irodisták: Dr. Csík Vera, Szabóné Anna, Patakiné Katalin, Szabó Ferenc
 Könyvtár: Vargáné Ditta

 Liturgikus szervező: Dávid Szaniszla
 Mosás – vasalás – javítás: Juray Marika, Bakné Gabriella
 Oltárterítők: Vass Katalin
 Sekrestyések: Csákiné Klári, Bakné
Gabriella, Borcsiczky Ágnes, Bérdiné
Klára, Kovács Zsuzsa, Dr. Tóth Ildikó,
Dr. Varga Imre
 Takarítók: Kiss Józsefné, Bakné Gabriella, Juray Marika, Kun László

RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 2014-BEN
JANUÁR

12. Püspöki mise a doni katasztrófa áldozataiért
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FEBRUÁR
10 – 15. Házasság hete – imaháttér a Bús
P. Rendház alagsorában (KÉK)
16. Házassági ígéretek megújítása
17. Városi közös rózsafüzér elmélkedés
templomunkban (Borcsiczky Á.)
22. Farsang
23. 2 önkéntesünk elbúcsúztatása (Eszes
Katalin, Fohszné Erzsébet)
MÁRCIUS
Egy óra Jézussal hazánkért 6, 13, 20, 27.,
április 3, 10. (Máté-Tóth A., Kondé L.,
Kiss D, Liszkai T, Dux L, Veréb L., Szászi B., Gruber L., Boldogasszony Iskolanővérek, Kovács J, Balogh E., Zatykó L.)
Keresztút csoportjaink vezetésével 7, 14,
21, 28, április 4, 11 (Szent Mónika, KÉK,
Gerinctorna, Karitász, Egyetemi, Rózsafüzér)
11. az Árvízi Emléknapon a Dr. Waltner
Károly otthonból 6 fogyatékkal élő gyermek kivitele a Dóm térre és a kézműves
foglalkozásokon való részvételük
19. Templomunk búcsúja (Gyulay püspök
úr, Koczor Gy.)
22. Cursillo-s lelkinap
Nagyböjt hétfőin „Együtt Istennel” lelkigyakorlat (P. Pakot)
ÁPRILIS
4 - 6. Triduum (P. Varga L.)
6. Lelkinap (P. Varga L.)
9. Koncert (Haydn, Csányi I.)
MÁJUS
12. Szalagépület takarítása
Május 30 – június 7. Pünkösdi kilenced
(Perlaki, Mons. Gyulay, Pálfai, Zatykó, P.
Hofher, Liszkai T., Veréb L., P. Sajgó,
Dr. Benyik – egyházi kórusok, csop.jaink)
JÚNIUS
6. P. Sajgó előadása
7 – 10. Csíksomlyói zarándoklat (P. Pakot)
8. Éves munka kiértékelése kérdőívvel
22. Elsőáldozás
JÚLIUS

17.Utazás H. Boulad SJ előadására Budapestre (Tóth I, P. Pakot)
26.Szent Ignác nap (P. Szabó F.)
AUGUSZTUS
10. P. Pakot búcsúmiséje
31. Tanszervásár, Iskolatáskák megáldása
SZEPTEMBER
14. Önkéntes búcsúztatása (Királyné E.)
OKTÓBER
1, 8, 15, 22, 29. Imaközösség KözépEurópa megújulásáért (Rózsafüzér, Szent
Mónika, Karitász, Családi, KÉK csoport,
P. Mustó)
13. P. Benedicty R. Professzor előadása
az iszlámról
NOVEMBER
5 fő fogyatékkal élő gyermek a dr.
Waltner Károly otthonból 3 napos kirándulása Miskolcon a jezsuita kollégiumban, kirándulás Lillafüredre. (Karitász
csoport)
1. Mindenszentek napi virrasztás, mécses
gyújtás (önkéntesek), Temetőlátogatás a
jezsuita sírokhoz
14. Bús Jakab városi zarándoklat (Tóth I.,
P. Bohán B., P. Deák F. )
15. Fehértavi „darvadozás” (Bérdiné K.)
22 – 23. Erzsébet napi jótékonysági adományvásár (önkéntesek)
23. Erzsébet kenyérosztás (Karitász)
29. Gyógyítók szentmiséje (Hencz P.,
Kiss-Rigó L. püspök)
30. Városi ifjúsági adventindító szentmise
templomunkban (Veréb L.) – agapé
DECEMBER
Mindennapok lelkigyakorlata
Roráte misék után reggeli (csoportjaink)
13. Csoportvezetői lelkinap
13. Előadás dr. Waltner Károlyról (Dr.
Hencz Péter)
19 – 20. Triduum (Zatykó László)
20. 20 rászoruló segítése élelmiszercsomaggal. (Karitász)
23. Templomdíszítés
24. Műsor az éjféli szentmise előtt
31. Éjszakai szentségimádás
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TEMPLOM FIZIKAI MEGÚJÍTÁSÁNAK MEGVALÓSULÁSAI
TEMPLOM: Általános lomtalanítás,
rendezés, a gázrendszer felülvizsgálata,
üzembiztossá tétele, új kazán a szalagépületben
BEJÁRAT: Kapu /kifelé fordul, új ajtófélfák, új, nyitható ablakok, belépő + új
világítás, faliújságok.
TERV: padozat rendezése, előtér festése,
kamerák felszerelése
TEMPLOMHAJÓ: padok szivacsának
kimosása, új, led-es világítás a lámpatestek helyreállításával, új perselyek, újságos
asztal
TERV: padok felújítása, padfűtés
SZENTÉLY: Új oltár, ambó, kisasztal,
rendezés, új, led-es világítás
TERV: padozat megerősítése, a süllyedés
meggátlása, papi székek megújítása
OLDALFOLYOSÓ: az elválasztó fal
alsó felének üvegezése.
TERV: a felülvilágító ablakok újranyitása
az alapok megerősítése után
SZENT IGNÁC KÁPOLNA: Új, led-es
világítás, a székek kárpitjának cseréje, a
régi berendezés lecserélése /ambó, oltár,
papi székek, ülőpadok/.
TERV: - festés, felülvilágító megnyitása

SEKRESTYE: új szekrények, új mosdó
meleg vízzel, nagyméretű faliújság
TERV: padozat kiegyenlítése, felülvilágító cseréje
IRODA: Iroda rendezése /új számítógép,
iratmegsemmisítő, vágógép/, irattár rendezése.
TERV: repedések eltüntetése
BESZÉLGETŐSZOBA: bútorok kárpitozása
KÖNYVTÁR: rendezés, számítógép
KONYHA: új kv, tea-gép, rendezés, szelektálás.
TERV: Szekrények felújítása, felszerelés
egységesítése
HITTANTERMEK: rendezés, székek
kárpitozása, asztalterítő, led- es rendszer
TERV: technikai ráncfelvarrás
UDVAR: /VAN!/ led-es reflektorok, biciklitároló, füvesítés.
TERV: használatának élénkítése
UDVARI TEREM: zongora, berendezés,
festés.
TERV: szigetelés
RAKTÁR: új tető, falak alá-és a padozat
betonozása, új világítás.
TERV: sekrestyefolyosói ajtó nyitása

ANYAGI BESZÁMOLÓ
Havi lebontásban már eljutott Testvéreinkhez templomunk anyagi állapota, bevételei és
kiadásai.
Bevétel: Éves perselypénz, melyből 120000 Ft-ot az Egyházmegyének küldtünk be:
3.074000 Ft-, Szent József Adományjegy: 2.057000 Ft-, a Rendháztól: 881.000 Ft-, intenciók: 320.000 Ft. /6.332.000 Ft-/. + Dr. Farkas László képviselői keretéből a várostól:
1.000.000 Ft-/ Tartalékunk minimális: cc. 1.500.000 Ft.
Kiadás /nagyobb tételek/: Rendház: 3.492.000 Ft-, Kántor: 630.000 Ft-, Gáz: cc. 500.000
Ft-, áram: 312.300 Ft, víz: 123.000 – a rezsi költségekben benne van a szalagépület, ahonnan mért visszatérítés történik. Élelmiszer /agapék, búcsú, Ignác nap, stb./: 217.400 Ft-.
Építkezés /nem pontos adat – a rendi fedezetben, csak a templomi visszatérített összeg /:
cc. 2.455.700 Ft-. /cc. 7.729.200/.
Szent József Adományjegy: A testvérek nagylelkűségét igazolja vissza a templom megújításáért kezdeményezett adományjegy jegyzése. Következő nagyobb célkitűzésünk a padok felújítása és a padfűtés beszerelése. Ha továbbra is számíthatunk az önzetlen adakozásra, akkor ez a beruházás is megvalósulhat.

