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ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ 

EGYHÁZKÖZSÉGI STATISZTIKAI ADATOK 
 

2021. 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: 
 

 2021          2020 
Keresztelés: 25 fő   Keresztelés: 21 fő 

Elsőáldozás: 74 gyerek (+ 9 gyerek a NEK-en)  Elsőáldozás:91 fő 

Bérmálás: 55 fő Bérmálás: (26 fő) 

Házasságkötés: 19 pár        Házasságkötés: 8 pár 

Elhalálozás: 33 fő (15 férfi, 18 nő)       Elhalálozás: 46 fő  
 

III. Anyagi ügyek: 

 

Munkák, beruházások: 

Nagyberuházásunk, a templom külső felújítása folyamatos volt egész évben. 

Reményeink szerint jövő év tavaszáig befejeződik. A munka döntő része állami 

támogatásból és pályázatból valósul meg. Bizonyos kiegészítő munkákra 

gyűjtést hirdettünk, amely kapcsán sokan adtak adományokat. Sokan jelentős 

összegeket is felajánlottak, de a legkisebb adomány is számít. Minden adományt 

különösen is köszönök! A munkákra az idei naptári évben 60.174 ezer forintot 

fordítottunk. Tavasz végére elkészült a nagy tető. Az év második felében a külső 

festés történik. Ennek során a falakon túl megújul a torony külseje, az óralapok, 

a hátsó teraszok; új nyílászáró kerül a sekrestyére és az újra megnyíló 

altemplomra; megújul a villámhárító rendszer és a madárvédelem. A sekrestye 

és oratórium tető felújítása folyamatban van. 

A templom belső terében is történt változás: új vetítőrendszer került kiépítésre, 

amelynek költsége 1.842 ezer Ft volt. Ebből 1 M ft-ot egy kedves adományozó 

ajánlott fel, de további adományozók is támogatták. Hálás köszönet érte! 

Orgona felújításra idén 1.467 ezer forintot fordítottunk, beleértve a Rókus 

kápolna orgonáján végzett munkákat is.  

A Rókus kápolna külső felújítására 988 ezer forintot adtunk ki idén, amelyből 

többek között megtörtént az óralapok és a toronyablakok újrafestése. 

Az idei évben sajnálatos módon betörtek a Rókus kápolnába. Sok mindent 

elvinni nem tudtak, mivel nem tartunk értéket benne, de a nyílászárókat, 

jelentősen megrongálták. Ezeket saját forrásból újítjuk fel.  

A Szent János kápolna tetőfelújítása a jövő év feladata lesz. A kápolna teteje és 

kis tornya szintén állami támogatásból és pályázatból újul meg. Már látható, 

hogy a 15 M Ft-os keretösszeg nem lesz elegendő az árak emelkedése miatt, így 

más forrást is igénybe kell venni. A Szent János kápolnai munka előkészítésre, 

főként anyagbeszerzésre idén 4.312 ezer Ft-ot fordítottunk. 

http://www.belvaros.bajaplebania.hu/
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IV. Anyagi irányelvek a 2022-es esztendőre: 

 

- Az egyházi adó összegén kicsit emelünk. 2022-ben tehát 3.800 Ft lesz az 

összege személyenként egy évre. Ez havi 317 Ft-ot jelent! Kérjük azonban, hogy 

aki teheti, lehetőleg az évi jövedelmének 1 %-át ajánlja fel az egyházközségnek. 

Az egyházunkért érzett anyagi felelősséget – jövedelmünk arányához mérten 

törekedjünk megfontolni és kifejezni! 

- A stóladíjak 2022-ben NEM változnak : ezeket az egyházmegye központilag 

és egységesen szabályozza. Így: énekes mise jegyzése: 3.000 Ft; csendes mise 

1.500 Ft; esketés: 30.000 Ft; temetés: 25.000 Ft marad továbbra is! 

  

V. Köszönet 

 

Köszönetet mondok ISTENNEK az elmúlt év sok-sok kegyelméért, ajándékáért: 

 

Hogy velünk volt; segíttette közösségünket! Már második évben kaptunk 

komoly próbatételt közösségileg és egyénenként is a covid vírus miatt. Jób 

könyvében olvassuk: Ha a jót elfogadjuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a 

rosszat is. Nem tudhatjuk, hogy a Gondviselés rendjében milyen helyet foglal el 

ez a próba. De hisszük teljes szívvel, hogy Isten tudja, miért van erre 

szükségünk. Sok minden felértékelődik, amit korábban elhanyagoltunk. Pl. egy 

mosoly ereje. A szeretet fontossága. A kapcsolatok értéke. A krízis szó görögül 

rostát jelent. Egy krízis mindig próbára tesz, és a megújulás lehetőségét kínálja 

fel. Reméljük, szélnek eresztjük ezen a rostán mindannyian a pelyvát, és a jó 

magot őrizzük meg.  

Köszönjük Istennek, hogy ebben az évben is adott feladatot, kihívást, munkát, 

de megadta a segítséget 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 minden EMBERNEK, aki az elmúlt évben közvetve vagy 

közvetlenül segítette egyházközségünk munkáját! 
 

- Köszönetet mondok az egyházközség nevében a cégeknek, jogi- és 

magánszemélyeknek az adományokért és támogatásokért! Köszönet 

Baja Város Önkormányzatának a nyári táboroztatáshoz és a Belvárosi 

Orgonaestékhez adott támogatásáért!  

- Köszönetet mondok a lelkipásztori munkáért Toldi Norbert káplán 

atyának, 

 a kántori szolgálatért Dr. Kosóczi Tamásnak,  

 Hodován Péterné Évának, Szántó Erzsébetnek a sekrestyési feladatok és a 

 templomi szolgálatok szívvel-lélekkel végzett feladatáért.  

 Továbbá az irodai szolgálatért Bartos Violettának.  
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- Köszönet az éves munkáért 6 fős hitoktatói közösségünknek: Fudala 

Erikának, Nánainé Kovács Orsolyának, Jägerné Erzsébetnek, Kőrös 

Andreának, Vezdánné Áginak, Gyöngyösi Robinak. 

 

- Köszönöm Gombosné Szebenyi Szilviának a takarítás-mosás-vasalás 

feladatát! Köszönöm az elkötelezett munkavégzését! 

- A felújításokhoz kapcsolódóan különösen szeretném megköszönni 

egyházközségi gondnokunknak, Simonics László mérnök úrnak a 

templomfelújításban végzett odaadó folyamatos szolgálatát, amelyet 

térítés mentesen, felajánlásból végez, amióta a munkák elkezdődtek! 

- Köszönöm képviselőink munkáját: Csincsák Zoltánnak a honlapunk 

szerkesztését, Gyöngyösi Róbertnek az aprópénz kezelését, amelyek 

folyamatos feladatok, továbbá képviselőinknek és másoknak az alkalmi 

feladatokban nyújtott segítséget. 

- Köszönet az egyházközség csoportjainak és vezetőiknek: a Szent Cecília 

Kórus tagjainak, Dr. Kosóczki Tamás és Dr. Petz Gábor karvezetőknek. 

- Templomunk takarítóinak, díszítőinek és a perselyezőknek 

- Felolvasóknak és ministránsoknak.  

- Köszönet a plébániai és templomi csoportok, imaközösségek vezetőinek.  

 

Mindenkinek köszönetet mondok, aki hozzájárult az egyházközségünk 

életéhez a 2021. évben. Isten fizesse meg szolgálatukat, áldja meg őket! 
 

 

B U É K! 


