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2019. ÉV

I.  Az egyházközség életének eseményei:

Az egyházközség életéről részletes tájékoztatást és összefoglalást nyújt a Baja-
Belvárosi  Plébánia  honlapja,  amely  elérhető  a  belvaros.bajaplebania.hu
honlapon. 

II. Hitéleti statisztika:

2019 2018
Keresztelés: 40 fő (17 fiú és 23 leány)               Keresztelés: 39 fő
Elsőáldozás: 84 gyerek (37 plébániai és 47 Szent László Iskolás gyermek) Elsőáldozás:101 fő
Bérmálás: 62 fő     Bérmálás: (14 fő)
Házasságkötés: 10 pár          Házasságkötés: 9 pár
Elhalálozás: 53 fő (19 férfi, 34 nő) (Ellátva:  fő)       Elhalálozás: 52 fő (ellátva:  fő)

III. Anyagi ügyek:

Munkák, beruházások:
2019-ben  orgonánk  felújításának  jelentős  munkaszakasza  zajlott.  Beépítésre
került több 2018-ban beszerzett eszköz. Az orgona-munkálatok lezárásához még
igen  sok  kisebb-nagyobb  hiba  elhárítása  szükséges.  Az  orgonakarzat  padló-
zatának a  teljes  felújítására  is  sor  kerülhetett,  így a  korábbi  balesetveszélyes
állapot  megszűnt.  Az  anyagi  fedezetet  a  korábbi  években  és  idén  elnyert
pályázatok, állami és önkormányzati támogatás, valamint a koncertek gyűjtései
tették lehetővé. Köszönjük!
A  2019.  esztendő  tavaszán  a  Rókus  kápolna  külső  festése  történt  meg
esőcsatorna-szintig, ősszel pedig a kápolna új lépcsője készült el. Szinte egész
évben  zajlott  a  templomunk  külső  felújításához  szükséges  dokumentáció
előkészítése:  különböző szakvélemények,  tervek,  engedélyek beszerzése.  Más
nagyobb beruházás nem volt egyházközségünkben.

Anyagi irányelvek a 2020-as esztendőre:

- Az egyházi adó összege 2020-ban is marad 3.600 Ft személyenként egy évre.
Ez havi 300 Ft-os összeget jelent! Tisztelettel kérjük azonban, hogy a keresők
lehetőleg  az  évi  jövedelmük  1  %-át  ajánlják  fel  az  egyházközségüknek.
Természetesen  ez  csupán  egy  általános  irányelv.  Fontos  azonban,  hogy  az
egyházunkért  érzett  anyagi  felelősségünket  –  jövedelmünk arányához mérten
törekedjünk megfontolni és kifejezni!
-  A stóladíjak egyelőre 2020-ban NEM változnak : ezeket az egyházmegye
központilag és egységesen szabályozza.  Így: énekes mise jegyzése:  3.000 Ft;
esketés: 30.000 Ft; temetés: 25.000 Ft marad továbbra is!
 

http://www.belvaros.bajaplebania.hu/
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IV. Köszönet Istennek és embernek:

Végezetül szeretném megköszönni elsősorban ISTENNEK az elmúlt év sok-sok
kegyelmét, és az ÁLDÁST. Hogy velünk volt; segíttette közösségünket! Adott
feladatot, kihívást, munkát, de mindig megadta azt is, ami éppen kellett hozzá.
Erőt,  lelkieket  vagy  fizikai  segítséget,  anyagiakat!  Isteni  gondviselésével
körülölelt minket! Ezért övé a dicsőség és a hála mindenkor!

Köszönetet  mondok  az  EMBEREKNEK,  emberi  közösségeknek,
intézményeknek is, akik az elmúlt évben közvetve vagy közvetlenül segítették
egyházközségünk munkáját!

- Köszönetet  mondok  az  egyházközség  nevében  az  adományokért  és
támogatásokért:  magánszemélyeknek,  hivataloknak  és  jogi
személyeknek.  Köszönetet  mondok  Baja  Város  Önkormányzatának  a
nyári  táboroztatáshoz,  a  Belvárosi  Orgonaestékhez  és  az  orgona-
felújításhoz  adott  támogatásáért!  Továbbá  a  városi  közhasznú
munkásoknak  és  vezetőjüknek  a  többszöri  segítségért!  Cégek  és
magánszemélyek adományaiért.

- Köszönetet mondok a közösségi munkáért: képviselőinknek, híveinknek,
a Szent László iskola dolgozóinak! Köszönöm a munkáját a mestereknek
és vállalkozóknak!

- Köszönetet  mondok  a  lelkipásztori  munkáért  Toldi  Norbert  káplán
atyának, továbbá   a fizikai és lelki szolgálatokért a munkatársaknak és
alkalmazottaknak:  6  fős  hitoktatói  csoportunknak,  kántorunknak,  a
sekrestyéseknek,  irodai  munkatársaknak,  takarító-  és  mosónőnknek!
Köszönöm az elkötelezett munkavégzésüket!

- Külön  szeretném  megköszönni  képviselőnknek  és  egyházközségi
gondnokunknak,  Simonics  László  mérnök  úrnak a  templomfelújítás
előkészítésében tett erőfeszítéseit!

- Köszönetet mondok  a szolgálatokért az egyházközség csoportjainak és
vezetőiknek: a Szent Cecília Kórus tagjainak, Dr. Kosóczki Tamás és Dr.
Petz Gábor karvezetőknek,  a lelkiségi csoportoknak, imaközösségeknek
és vezetőiknek, templomunk takarítóinak és díszítőinek, perselyezőknek,
ministránsoknak, felolvasóknak.

- Mindenkinek  köszönetet  mondok,  aki  hozzájárult  az  egyházközségünk
életéhez a 2019. évben. Isten fizesse meg bőségesen szolgálatukat!

B U É K!
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