
Év végi beszámoló 2012.

Mi történt Józsefvárosban az Úr 2012. évében számokban és eseményekben?

Lelkiekben:
Keresztelés: 21 gyermeket és felnőttet megkereszteltünk. 
Elsőáldozás: 12 iskoláskorú, 7 felnőtt járult első szentáldozáshoz. 
Szentáldozások száma: 25.000, naponta: 30-40 áldozó volt.
Bérmálás: 12 regnumi és 6 felnőtt. Erdő Péter bíboros úr szolgáltatta ki a 
szentséget, december 8-án.
Esküvő: 16 pár jelentkezett. Közülük 10-en kötöttek templomunkban egyházi 
házasságot.
Beteglátogatás: havonta 15 beteghez jártunk, az év folyamán számuk 180. 
Lakásszentelés: január hónapban 40 otthont áldottunk meg
Szentkenet: két alkalommal szolgáltattuk ki: tavasszal 97, ősszel 110 idős számára.
Temetések: 41 testvérünket kísértük az utolsó útra. Közülük 20 készült fel 
szentségekkel.
Szentmisék száma: 410 az év folyamán. Adventben roráté szentmisék is voltak. 
Búcsú: az ünnepet követő vasárnapon Khirer Imre atya tartotta, a Bárdos kórus 
énekelt.
Hitoktatás: 8 óraadó hitoktató, heti 36 csoportban látják el a Német, a Tolnai, a 
Fazekas iskolák és 3 óvoda, valamint a plébániai hittanra járó gyermekek oktatását. 
Felnőtt bibliaórát és hitoktatást is tartunk.
II. Plébániai zsinat: szeptember, október és november második vasárnapjának 
délelőttjén fiatalok nők és férfiak tanácskoztak: mit vár az Egyház, és mit vár a hívő 
Egyházától.
Hit éve: az ünnepélyes megnyitó október 11-én volt a Mária Rádióban és a 
templomban. Az év folyamán sorba szeretnénk látogatni a családokat bíboros atya 
kívánságának megfelelően (több családot kérünk erre a szolgálatra).
Valamint Családi napközit indítunk a jövő esztendőben. 
Visitatio canonica: december 7-8-9-én történt. Süllei helynök úr az első napon, 
Bíboros úr a másik két napon látogatta meg templomunkat, plébániánkat. Elégedett 
volt munkánkkal, híveink buzgóságával.
Aranymise köszönet minden szervezőnek, segítőnek.
Közösségek: gyerek: Regnum és Cserkészek. Fiatalok: Báránykák és Szent József. 
Felnőttek: KÉSZ, KIOE, Teréz Anya világi munkatársai és KOLPING.
Ökumenizmus: Az elmúlt év szeptemberéig, több mint 20 éven át, havi 
rendszerességgel közösen olvastuk a Bibliát. Lesz-e folytatása 
kezdeményezésünknek? Mi lesz az ökumenikus imanyolcad sorsa Józsefvárosban?

Munkatársi gárda:
A plébánián és a templomban: Somogyi, Baranyai atyával dolgoztunk együtt. 
Sekrestyések: Landesz Gyula és Nánási Márta. Kántorok: Hámori Gergő, Harmath 
Dénes és Varga Viktor.
Virágdíszítés: Kovács Gábor és családja. Temető lelkész: Bíró Miklós, temető kántor: 
Simon Béla. Takarító házaspár: Kálmán Péter és felesége. Pénztáros: Kobza 
Lászlóné. 
Karitatív munka: Teréz Anya munkatársai, és az Idősekért alapítvány munkatársai
látják el a karitatív és szociális feladatokat. Az idei Karácsony kiemelkedő 
eredménnyel zárult: 344 csomagot tudtunk kiosztani a szegényeknek – vallási 



hovatartozás nélkül – az iskolák gyermekvédelmi-s pedagógusának segítségével. 
Januárban is tervezünk csomagosztást, hasonló formában.
Alapítványok: Szent József a gyermekekért, Józsefvárosi Keresztény Egyesület a 
fiatalokért. Szent József az Idősekért és az Élő kövek alapítvány. Támogatják a 
plébániát, de önálló szervezetek.

Plébánián kívüli munka:
Hollandia: több mint 12 év óta végzünk rendszeres lelkipásztori szolgálatot a kint élő 
magyar katolikusok körében.
 
Mária rádió: napindítókkal, tematikus napokkal, szociális órákkal, 3-an dolgozunk 
benne.

Anyagiakban
Bevételek: az urnatemetők bevételéből fizetni tudjuk a több milliós kiadásokat. Adó 
és adomány aránya változatlan. 
Felújítás: idén a plébániai kémények, a templomban 12, a plébánián 4 helyiség 
festése, mázolása, harang újraindítása, toronyóra beállítása.

Jövő évi tervek:
Családi napközit indítunk – először hetente egy, majd két és végül három 
alkalommal, Célcsoportunk a halmozottan hátrányos helyzetű családok és 
gyermekeik beilleszkedésének elősegítése.
Hit éve Indításához több családot keresünk, akik a megadott címeken megkeresik 
katolikus testvéreinket. Ünnepi befejezés: november 21 Krisztus Király ünnepe. Ebéd 
a szegényekkel.
Plébániai nap: május 11 szombat a Micimackó kertben.
Szakrális Művészetek hete - szeptember 14 és 21 között - programban is részt 
kívánunk venni.
Zarándoklatok: június 8 (Szűz Mária szeplőtelen Szíve) október 12 (zarándoklat 
hazánkért).

Isten áldása kísérje munkánkat!


