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Köszönt

Szeretettel köszöntjük a Kis Szent Teréz Plébánia közösségének min-
den egyes tagját és családját. Hálásak vagyunk a Jóistennek minden sze-
mélyért, aki közösségünkhöz tartozik. 

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján fontosnak és hasznosnak látjuk, 
hogy plébániánk hívei kezébe egy olyan információs füzetet adjunk, ami-
ben megtalálják közösségi életünk legfontosabb szabályait, és világos vá-
laszt kapnak leggyakrabban előforduló kérdéseikre, mint például a szent-
ség-kiszolgáltatások alkalmaival adandó tennivalók, vagy az egyházi hoz-
zájárulással kapcsolatos információk.

Az Önökkel való kommunikációban nagy segítséget jelent számunkra 
a havi rendszerességgel megjelenő Egyházközségi Értesítőnk. Ebben min-
dig első kézből kapnak információt közösségünk aktuális eseményeiről. 
Rendszeresen tájékoztatjuk Önöket az elmúlt hónap történéseiről, meg-
találják többek között a megkereszteltek, a friss házasok, és az elhunytak 
névsorát, ugyanakkor egy előrevetített képet is az előttünk álló hónap leg-
fontosabb közösségi eseményeiről.

  

Tamás Barna                                         Bokor Zoltán
plébános                                                gondnok

a Kis Szent Teréz Plébánia
 Egyháztanácsa
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Plébániánk területe

A Katolikus Egyház területileg szervezett, vagyis a plébániáknak pon-
tosan megjelölt határai vannak. Igaz, vannak olyan felekezetek is, ahol 
a hívek maguk választják meg, hogy a helyi vagy más közösségnek kí-
vánnak tagjai lenni, a Katolikus Egyházban azonban a plébániához való 
tartozás nem választható, hanem lakóhely szerinti. Ennek értelmében egy 
adott területen lakó összes katolikus hívőnek egy plébániához kell tartoz-
nia (Egyházi Törvénykönyv, Vatikán 1983., 518. kánon). 

A Kis Szent Teréz Plébániát pontosan megjelölt határokkal, a Szent 
Miklós anyaegyházközség területének megosztásával, 1995-ben hozta lét-
re Jakubinyi György érsek. 

Templomunkat, közösségi alkalmainkat szívesen látogatják más plé-
bániák területéről érkezett hívek is. Szeretjük, és szívesen látjuk őket. Fon-
tosnak tartjuk azonban, hogy legyenek élő kapcsolatban lakhely szerinti 
plébániájukkal is. 

A fentiek értelmében világos, hogy a Kis Szent Teréz Plébánia nyil-
vántartásában csak olyan személyek szerepelhetnek, akik tartósan plé-
bániánk területén laknak. Egyházunk törvénye szerint, ha valaki három 
hónapnál hosszabb ideig más plébánia területén tartózkodik, lakik, oda 
kell bejelentkeznie, legyen ez országon belül vagy kívül (Egyházi Törvény-
könyv, Vatikán 1983., 102-107. kánon).  Ez a szabály lakhelyüktől távol 
tanuló diákokra nem vonatkozik. 

Abban az esetben, ha egy családnak több plébánia területén lenne háza, 
arra a plébániára kell bejelentkeznie, amelynek területén több időt tölt. 

Egy tömbháznegyedben teljesen természetes a mobilitás, vagyis, hogy 
új személyek, családok érkeznek, mások elköltöznek. Plébániahivatalunk-
nak egyetlen módja van erről tudomást szerezni, ha híveink értesítenek 
bennünket, illetve szeretettel felhívják az újonnan érkezettek figyelmét 
arra, hogy közösségünk várja bejelentkezésüket. Ezek a szabályok érvé-
nyesek abban az esetben is, ha egy, nyilvántartásunkban szereplő személy 
vagy család (pl. felnőtté vált családtag) más plébánia területére költözik. 
Az érintett személynek kötelessége kijelentkezni plébániahivatalunkból és 
bejelentkezni új lakóhelye plébániájára. 

Plébániánk rövid története

A Székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Plébánia 1995-ben alakult a vá-
ros keleti részén, a Bethlen-negyedi tömbházak Szent Miklós Plébániától 
való leválasztásával. 

Az egyházközség első, helyben lakó lelkipásztora Botár Gábor (1964-
2016) volt, akinek közösségformáló tevékenysége máig meghatározó. 

A templomot, melynek építését Kovács Sándor főesperes (1948-2017) 
kezdeményezte és támogatta, 2001. október 1-én, Kis Szent Teréz ünne-
pén, főegyházmegyénk főpásztora, Jakubinyi György érsek szentelte fel.

A közel 4500 tagot számláló egyházközségünk a Gyulafehérvári Fő-
egyházmegye egyik legfiatalabb és legdinamikusabb plébániája. 

Közösségünket jelenleg Tamás Barna plébános vezeti, aki egyben a 
Gyulafehérvári Főegyházmegye ifjúsági lelkésze is. Munkáját ikertestvére, 
Tamás Huba atya segíti, aki főegyházmegyénk ministráns lelkésze. Nem 
feledhetjük el Hajdó Vilmos nyugdíjas atyát, aki 16. esztendeje közössé-
günk gyóntató papja és rendszeresen besegít a templomi szolgálatba is.

A lelkipásztorok munkáját néhány teljes munkaidős személy segíti: 
Lőrincz Enikő titkárnő, Székely István kántor, Fábián Edit tanárnő, Szász 
Mária sekrestyés, valamint Sebestyén Ernő intéző. 

Mellettük, önkéntes szolgálatukkal, még nagyon sokan hozzájárulnak 
közösségi életünk, plébániai programjaink szervezéséhez, így: az Egyház-
tanács, élén Bokor Zoltán gondnok úrral, a „Háza-népe”, az Áldoztatók, 
a Jubilate Deo kórus, a Gyermekkórus, a Forrás Közösség, a Lektorok, a 
Mária Légió, a Rózsafüzér Társulatok, a Missziós Csoport, a Zsolozsmás 
Csoport, sajtóreferens, sajtófelelős, orgonista, templomdíszítő, honlap-
szerkesztő, fényképész, technikus, kertészek stb.

Több száz hittanos és ministráns gyermek kapcsolódik be egyházköz-
ségi életünkbe. Plébániánkon három ifjúsági csoport működik: a Huncu-
tok, a Pitypang Közösség és a Hálaluja ének-zene csoport.

Közösségünkben több papi, szerzetesi és kántori hivatás született. 
Örvendetes, hogy plébániánk életében a keresztelések száma a teme-

tések számának kétszerese. 
Plébániánk papjai biztosítják Homoródremete katolikus közösségé-

nek lelkipásztori ellátását is, ahol folyamatban van a plébániaépület kö-
zösségi házzá való átalakítása.
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kell egy ilyen nevet (Egyházi Törvénykönyv, Vatikán 1983., 855. kán.). A 
keresztelés szertartásában ennek a szentnek az oltalmába ajánljuk gyer-
meküket, ő lesz a gyermek védőszentje.

Templomunkban a keresztelés időpontja rendszerint szombaton 12 
órától, vasárnap a 11.30 órakor kezdődő szentmisét követően van. Örül-
nénk, ha a vasárnapot választanák gyermekük keresztelésének időpont-
jaként, hiszen Egyházunk előírása, hogy a közösség is legyen jelen a szer-
tartáson, a keresztelendőt, mint új tagját fogadja be és imádkozzon érte. 

Ha a szülők nem a Kis Szent Teréz Plébánia területén laknak, de itt 
szeretnék megkereszteltetni gyermeküket, mindenekelőtt fel kell keresni-
ük plébánosukat, és az ő írásbeli beleegyezését kell kérniük.
Keresztszülők

Egyházunk törvénye értelmében keresztszülő az lehet, aki: római ka-
tolikus vallású; tizenhatodik életévét betöltötte; volt elsőáldozó és bérmál-
kozó; hitét gyakorolja (jár templomba, szentségekhez járul, egyházközsé-
gét erkölcsileg és anyagilag is támogatja); ha házas, egyházilag megkötött 
házasságban él (Egyházi Törvénykönyv, Vatikán 1983., 874. kánon 1.§.). 

Nem katolikus egyházi közösséghez tartozó megkeresztelt személy 
(református, evangélikus, ortodox stb.) csakis egy katolikus keresztszülő-
vel és mint a keresztség tanúja fogadható el (Egyházi Törvénykönyv, Vati-
kán 1983., 874. kán. 2. §.). 

A keresztszülőknek - vallástól függetlenül - igazolást kell hozniuk plé-
bánosuktól vagy lelkészüktől, arra vonatkozóan, hogy keresztszülői tiszt-
séget vállalhatnak. Ezt a keresztelés előtt le kell adniuk.

ELSŐÁLDOZÁS
Egyházközségünkben minden évben van elsőáldozás, melyre a har-

madik osztályos tanulók jelentkezését várjuk. A felkészülés minden év 
szeptemberében kezdődik. Még az iskolai év kezdete előtt meghívót kül-
dünk a nyilvántartásunkban szereplő gyermekeknek és szüleiknek, fel-
hívva a figyelmüket, hogy az egyéves felkészülés: a plébániai hittanóra és 
a vasárnapi szentmisén való részvétel feltétele az elsőáldozásnak. 

Gyakran előfordul, hogy templomunkban olyan gyermekek is sze-
retnének elsőáldozók lenni, akik nem a mi plébániánk területén lak-
nak. Örömmel fogadjuk őket, de a fenti feltételek mellett, plébánosuk 
írásos engedélyét is magukkal kell hozniuk.     

Templomunkat, közösségünket más vallású testvéreink is látogatják. 
Jelenlétük, érdeklődésük megtisztelő számunkra. Ha valakiben megfo-
galmazódik a szándék, hogy szeretne katolikus hitre térni, arra kérjük, 
személyesen keresse meg a plebánost. Mindéképpen szükséges, hogy ez a 
kérés egy szabadon meghozott döntés következménye legyen, amit írás-
ban is megfogalmaz. Aki felvételét kéri a Katolikus Egyházba, annak vál-
lalnia kell a hitünk megismerésére és a szentségek felvételére vonatkozó 
felkészülést is, ami alkalmanként egy éves folyamat is lehet. 

Hálásak vagyunk Egyházunknak kétezer év bölcsességét tükröző törvé-
nyeiért. Kérjük Önöket, legyenek társaink azok lelkiismeretes megtartásban. 

HASZNOS TUDNIVALÓK
a szentségekrl és szentelményekrl

KERESZTELÉS 
A keresztelés szándékát a tervezett időpont előtt legalább egy hónap-

pal be kell jelenteni a plébániahivatalban.  
A keresztelés előtt a plébános találkozni szeretne a szülőkkel. A talál-

kozás időpontját plébániánk irodájában kell egyeztetni. 
A plébánossal való találkozáson kívül, a keresztelés előtt néhány nap-

pal a szülőknek és keresztszülőknek egy rövid felkészítőt tartunk a keresz-
telés szertartásáról és a kereszteléskor vállalt kötelességekről. A szülök és 
valamennyi keresztszülő számára ez az alkalom kötelező. Ha a kereszt-
szülő más plébánia területén él, ott is részt vehet felkészítőn, ebben az 
esetben kérjük, hozzon róla igazolást.  

A katolikus vallású szülő(ke)t és keresztszülőket arra bátorítjuk, hogy 
a keresztelés előtt végezzék el szentgyónásukat, hogy a szentmisén  szen-
táldozáshoz járulhassanak és tiszta lélekkel vehessenek részt a keresztelési 
szertartáson. Azok azonban, akiket életállapotuk miatta az Egyház eltilt a 
szentségek vételétől, nem gyónhatnak és nem áldozhatnak (szentségi há-
zasság nélkül, élettársi viszonyban vagy csak polgári házasságban élnek; 
ugyanez vonatkozik az elvált és újraházasodott szülőkre is)  (Egyházi Tör-
vénykönyv, Vatikán 1983., 874. kán., 3 §.; 912. kán.; 915. kán.).

Amennyiben a gyermek választott neve nem szent név, vagyis a kato-
likus naptárban nem „szent” előnévvel szerepel, a szülőknek választaniuk 
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BETEGEK SZENTSÉGE, SZENTKENET 
Halálveszélyben, súlyos betegség esetén vagy műtét előtt minden ka-

tolikus felveheti a betegek szentségét. 
A plébánia elérhetőségein bármikor hívhatják a lelkipásztort a  beteg-

hez. Arra kérjük Önöket, tartsák lelkiismeretbeli kötelességünknek, hogy 
beteghez idejében hívjanak papot, amennyiben csak lehet, amíg tudatánál 
van. Nem szabad attól tartani, hogy a beteg megijed. A szentségekkel való 
ellátás után szinte kivétel nélkül nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb lesz a 
beteg, mert a lelki gyógyulás/megerősítés a testi gyógyulás segítségére van.  

Minden év február 11-én, a Betegek Világnapján, ünnepélyes szent-
mise keretében szolgáltatjuk ki a betegek szentségét, a szentkenetet azok 
részére, akik valamilyen testi vagy lelki betegségben szenvednek.
Kórházi betegellátás

A Székelyudvarhelyi Városi Kórházban kórházlelkész gondoskodik 
a betegek lelki szükségleteiről. A kórház kápolnájában általában minden 
kedden, szombaton és vasárnap 17.00 órától szentmisét tartanak.
Elsőpéntek

A lelkipásztorok vagy áldoztatók minden hónap első péntekén meglá-
togatják a házhoz kötött betegeket és időseket. Ilyenkor magukkal viszik 
az Oltáriszentséget.  Hitünk szerint az Oltáriszentségben maga az Úr Jézus 
van jelen. Illő imádságos légkörben fogadni, kis terítővel előkészített asz-
talon gyertyát gyújtani. Ilyenkor a beteg elvégezheti szentgyónását, szen-
táldozáshoz járulhat és, ha szükséges, felveheti a betegek kenetét. Kérjük, 
a betegek előre jelezzék, ha áldozás előtt szeretnék szentgyónásukat elvé-
gezni. Kérjük a családtagokat, tartsák lelkiismeretbeli kötelességüknek a 
betegek bejelentését a plébániahivatalban. 

HÁZASSÁGKÖTÉS
Azok a  jegyespárok, akik   templomunkban szándékoznak szentségi 

házasságot kötni, szíveskedjenek a tervezett időpont előtt legalább három 
hónappal jelentkezni a plébániahivatalban. Örvendetes lenne, ha az év első 
két hónapjában sikerülne minden jegyespárnak, – aki az adott évben tervezi 
házasságkötését – bejelentkeznie.  A jegyes kurzuson való részétel kötelező. 
Évente két kurzust indítunk, február, illetve május hónap folyamán. A kur-
zus hét alkalmat foglal magába, amelynek keretében keresztény házaspárok 
és papok segítik a jegyeseket a családos élethivatásra való felkészülésben. 

BÉRMÁLÁS
Egyházközségünkben minden második évben van bérmálás, melyre 

olyan tízedik és tizenegyedik osztályos tanulók jelentkezését várjuk, akik 
már voltak elsőáldozók. A felkészülés szeptemberben kezdődik. Még az 
iskolai év kezdete előtt meghívót küldünk a nyilvántartásunkban szereplő 
fiataloknak, felhíva a figyelmüket, hogy az egy éves felkészítő, azaz a plé-
bániai hittanóra és a vasárnapi szentmisén való részvétel feltétele a bér-
málkozásnak. 

Gyakran előfordul, hogy olyan fiatalok is jelentkeznek a bérmálásra, 
akik nem a mi plébániánk területén laknak. Örömmel fogadjuk őket, de 
a fenti feltételek mellett, plébánosuk írásos engedélyét is magukkal kell 
hozniuk.

Felnőtt korban is kérheti valaki a bérmálás szentségének felvételét. 
Őket arra bátorítjuk, hogy a bérmálás előtt legalább egy fél évvel szemé-
lyesen jelezzék szándékukat a plébánián.

Bérmaszülő
Bérmaszülő az lehet, aki római katolikus vallású, betöltötte a 16. élet-

évét, részesült a bérmálás szentségében és hitéhez méltó életet él, azaz: 
rendszeresen jár szentmisére, gyónik és áldozik; ha házas, legyen kato-
likus házassága (Egyházi Törvénykönyv, Vatikán 1983., 893. kán. 1. §.). 
Mindez azért szükséges, mert a bérmaszülő legfontosabb feladata az, hogy 
bérmagyermekét személyes jó példájával támogassa a keresztény nagyko-
rúvá válás útján.

SZENTGYÓNÁS 
Templomunkban a szentgyónás elvégzésére a lelkipásztorok minden 

szentmise előtt lehetőséget kínálnak. A vasár- és ünnepnapi-, valamint a 
adventi roráté szentmisék alatt rendszerint végig gyóntatás van. 

Azok, akik valamilyen akadály miatt nem élnek szentségi házasság-
ban, vagy csak a ma szokássá vált élettársi kapcsolatban élnek, nem já-
rulhatnak szentgyónáshoz, szentáldozáshoz (Egyházi Törvénykönyv, Va-
tikán 1983., 912. kán.; 915. kán.). Ilyen esetben a gyóntató papnak nincs 
joga feloldozást adni. Ez alól csak a halálveszély esete képez kivételt.

Lelki beszélgetésre előzetes egyeztetés alapján fogadják a híveket. 
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Heti program
Szentmisék és ájtatosságok

Vasárnap 9.30 Gyermekmise
10.55 Rózsafüzér
11.30 Nagymise
18.30 Ifjúsági szentmise

Kedd 7.25 Rózsafüzér
8.00 Szentmise

Szerda 17.55 Rózsafüzér
18.30 Szentmise
19.00 Szentségimádás

Csütörtök 7.25 Rózsafüzér
8.00 Szentmise

Péntek 17.55 Rózsafüzér
18.30 Szentmise

Szombat 17.55 Rózsafüzér
18.30 Előesti szentmise

A szentmisék rendje advent hétköznapjain: 5.20 rózsafüzér, 6.00 roráté 
szentmise.  
Nagyböjtben minden csütörtökön 18.30-tól keresztúti ájtatosságot végzünk. 
Szentmise végeztetése, előjegyzése:
Ősi keresztény szokás, hogy a hívők papjaikat arra kérik, imádkozzanak, 
mutassanak be szentmisét az ő szándékaikra. Székely népünk legtöbbször el-
hunytjai lelke üdvéért kér szentmisét, de illő élőkért és lelki célokért is szent-
misét végeztetni (pl. hálából, család békéjéért, szeretett személy(ek)ért stb.)
A szentmise előjegyzése a plébániahivatalban történik. A szentmise stóla-
díja 20 lej (2019), melyet bejegyzéskor kell befizetni a plébánia irodájában. 
Elsőpénteki szentségimádás: Minden hónap első péntekén az esti 18.30-kor 
kezdődő szentmise után a felnőttek vezetésével szentségimádást tartunk.
Templomunk örökös szentségimádási napja: március 6.

Amennyiben a jegyesek más helységben, vagy külföldön élnek, kér-
jük, vegyék fel a kapcsolatot a helyi plébánossal, ott vegyenek részt jegyes-
felkészítőn vagy –kurzuson, és hozzanak arról igazolást. 

Templomon kívüli házasságkötésre plébániánkon nincs lehetőség. 

TEMETÉS 
Elhalálozás esetén kérjük a családot, hivatali időben jelentkezzenek 

plébániánk irodájában az adatok felvétele és a temetés időpontjának 
egyeztetése érdekében. Mindig prioritásként kezeljük a gyászoló családok 
ügyét, és munkatársainkkal együtt teljes együttérzéssel állunk a gyászo-
lók mellett. 

A jobbítás szándékával beszélnünk kell arról a sajnálatos esetről is, ami 
kellemtelenséget okoz mind a lelkipásztoroknak, mind a gyászoló hozzá-
tartozóknak, amikor az elhunyt elmulasztott kötelességeit, anyagi elma-
radásait a hozzátartozóknak kell rendezniük. Nagyon szeretnénk, hogy a 
haláleset bejelentésekor ne kelljen az anyagiakkal foglalkozni. Sajnálatos 
dolog, mely a gyász perceit nagyon megkeseríti. Ezért hangsúlyozottan 
kérjük egyházközségünk minden tagját, ha elmaradásuk lenne, mielőbb 
rendezzék azt, ne okozzanak kellemetlenséget hozzátartozóiknak. 

Örvendetes lenne, ha a temetési szertartást megelőző fél órában a 
gyászolók közösen imádkoznák a rózsafüzért. Legyen ez a kegyelmi idő 
imádsággal megszentelt alkalom. Ha a családban senki nem vállalkozik 
a rózsafüzér vezetésére, kérjenek meg erre egy rózsafüzér-társulati tagot.   

Egyházközségünk minden elhunyt tagjáért haláluk után 40 nappal 
szentmisét végzünk (hathetes szentmise). November 2-án pedig, az év fo-
lyamán elhunyt összes testvérünk lelki üdvösségéért mutatunk be engesz-
telő szentmiseáldozatot. Arra bátorítjuk a hozzátartozókat, hogy ezekre az 
alkalmakra lelkileg is készüljenek fel, a szentmisét megelőző vasárnapon 
végezzék el szentgyónásukat, hogy a szentáldozást felajánlhassák elhunyt 
szerettük lelki üdvösségéért.  
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 Közösségek és lelkiségi csoportok
találkozási alkalmai

Csoport Találkozó
Akolitusok – Áldoztatók alkalomszerűen
Egyháztanács alkalomszerűen kb. negyedévente 
Forrás Közösség kedd 18.00 
Gyermekkórus kedd 17.30 és péntek 16.00 
Gyermekek Rózsafüzér Csop. szerda 18.00
Hálaluja péntek 18.00 
„Háza-népe” kéthetente kedden, szentmise után
Huncutok csütörtök 18.00 
Iubilate Deo Kórus kedd és szerda 19.00 

Lektorok havonta, első szerdán az esti szentmise 
után

Mária Légió hétfő 18.00 
Ministránsok alkalomszerűen
Missziós Csoport alkalomszerűen 
Pitypang Közösség szerda 18.00 
Rózsafüzér Társulatok alkalomszerűen
Zsolozsmás Csoport havonta, első kedden 19.00 

A lelkiségi csoportok találkozási alkalmaira 
szeretettel várunk minden érdeklődőt. 

 Hittanórák rendje

Csoport Nap Óra
I. osztály kedd 15-16
II. osztály kedd 16-17
Bérmálkozók I. csop. kedd 17-18
Bérmálkozók II. csop. kedd 18-19
III. osztály szerda 16-17
IV. osztály szerda 17-18
Pitypang Közösség szerda 18-19
Bérmálkozók III. csop. szerda 19-20
V-VI. osztály csütörtök 16-17
VII-VIII. osztály csütörtök 17-18
Huncutok csütörtök 18-19
Hálaluja péntek 18-19

Kedves Szülők és Nagyszülők! Gyermekei(n)k vallásos, lelki nevelése 
Istentől kapott, közös felelősségünk, ezért egyházközségünk kiemelt fi-
gyelmet fordít jövőnk zálogára, a gyermekekre. Minden nyáron, a tan-
évkezdés előtt személyes levelet küldünk plébániánk minden hittanos 
korú gyermekének meghívva őket a plebániai hittanórákra és a vasárnapi 
szentmisékre.

Mi, a mi részünkről mindent megteszünk azért, hogy gyermekeikben 
élő hitet ébresszünk a Jóisten iránt, amely egy életre erőforrást, erkölcsi 
tartást ad nekik. Szeretettel kérjük Önöket is, segítsék gyermekeik plébá-
niai hittanórán és a vasárnapi szentmisén való részvételét. A nevelés leg-
kiválóbb módja a példaadás. Szeretettel kérjük, jöjjenek együtt a vasárnapi 
szentmisére.

„Uram, mentsd meg gyermekeinket. Mentsd meg életüket, hogy a 
fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztíthassák, hogy 
jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építhessék önnön világukat, a szépség, 
tisztesség, összhang, jóakarat és méltányosság világát, melyet a béke és a 
szeretet kormányoz mindörökké.” (Szentgyörgyi Albert)



14 15

egyházmegyei Hatóság céljaira befizetni: az Érsekség, a Teológia, a szórvány-
plébániák és felekezeti iskoláink megsegítésére. Ezt abban az esetben is be kell 
fizetnünk, ha valaki elmulasztja egyházi hozzájárulását a plébánia kasszájába 
befizetni. 

A 2000. szeptember 29-én Gyulafehérváron zárult Egyházmegyei Zsinat 
törvényerőre emelt rendelkezése: „A hívek évi nettó jövedelmük 1%-át ajánl-
ják fel hozzájárulásként saját plébániájuk javára. A plébánosok vezessék be ezt 
mindenütt!” (Gyulafehérvári Zsinati Könyv, 2000., 107. Rendelkezés)

Egyházközségünk képviselőtestülete, az Egyháztanács a 2018. november 
30-án tartott gyűlésen egyöntetűen elfogadta és megerősítette a Főegyház-
megyei Hatóság fentebb vázolt rendelkezését. Miután részletesen elemezte az 
egyházmegyében és a szomszédos katolikus egyházközségekben érvényben 
lévő, erre vonatkozó előírásokat, valamint a Bethlen-negyedi testvérfelekeze-
tek szabályait, meghatározta azt a minimumot, amit minden egyházközsé-
günkhöz tartozó, személyi jövedelemmel rendelkező hívőnek figyelembe kell 
vennie. Ennek értelmében 2019. január 1-től az egy főre vonatkozó minimá-
lisan elvárt egyházközségi támogatás összege az érvényben lévő nettó mini-
málbér (1.263 lej) 0,52 %-a, azaz 80 lej. 

A szociálisan hátrányos életkörülmények között élők, az alacsony jöve-
delmű nyugdíjasok, a betegnyugdíjasok, a munkanélküliek esetében kedvez-
ményes összeg megállapítására van lehetőség, amely indokolt esetben akár 
50 lej is lehet. Ilyen jellegű nehézségeiket bizalommal jelezzék a plébánián. A 
háromnál több kiskorú gyermeket nevelő családok esetében is ezt az összeget 
vesszük figyelembe.

Az egyházközségi hozzájárulás befizetése a plébániahivatalban történik. 
A befizetett összeget bevezetjük nyilvántartásunkba és arról hivatalos nyug-
tát adunk. 

Az egyházi hozzájárulás fizetése történhet évente egy összegben, vagy 
akár több részletben is: havonta, negyedévente, félévente. 

Azokat, akik nem fizetnek egyházközségi hozzájárulást, vagy évek óta 
elmaradtak, tisztelettel kérjük, 2019. november 29-ig minimálisan 50 lej/sze-
mély/év ellenében törlesszék tartozásukat. Akik több mint 10 éve nem jelent-
keztek hivatalunkban, és a fent említett időpontig sem tesznek eleget ennek a 
kérésnek, adataikat elévültnek tekintjük, döntésüket tiszteletben tartva tudo-
másul vesszük, hogy nem kívánnak közösségünk tagjai maradni.

Egyházközségi hozzájárulással
kapcsolatos információk

Az Egyház elsődleges célja az evangélium hirdetése és az emberek üd-
vösségének szolgálata. Ez lelki feladat. De mint minden közösségnek, céljai 
eléréséhez szüksége van intézményekre is. Templomokat, plébánia épületeket 
épít és tart fenn, közösségi programokat szervez, szociális feladatokat lát el. 

A plébánia működtetésének anyagi feltételeit nekünk, hívőknek kell meg-
teremtenünk. Azáltal, hogy valaki lakóhelye szerint tagjává válik egy egyház-
községnek, feladatává lesz a templom fenntartásának és a plébánia működé-
sének támogatása is. Ezt Anyaszentegyházunk ötödik parancsolata is előírja 
számunkra: „Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!” Ezen tá-
mogatásunk az Egyházhoz, a közösséghez való tartozásunk egyik fontos jele.

Mi, Önökkel együtt, a Székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Plébániához tar-
tozunk. Nagy örömünkre van egy szép templomunk, ahol összegyűlhetünk, 
hogy hitünkben növekedjünk, Isten és embertársaink iránti szeretetben erő-
södjünk. Van tágas plébániánk, ahol az évek során számos közösség otthonra 
talált. Ez a plébánia a mienk, a működtetés kötelezettségével, napi gondjaival 
és örömeivel együtt. Mindennapi tapasztalatunk, hogy saját otthonunk fenn-
tartása és élhetővé tétele is költségekkel és tennivalókkal jár. Ez egy plébánia 
életében, méreteinél fogva, hatványozottan jelentkezik. Ahhoz, hogy kiadá-
sainkat fedezni tudjuk, szükség lenne arra, hogy minden területileg hozzánk 
tartozó testvérünk hozzájáruljon a közteherviseléshez. Ezért kérjük, Ön is 
támogassa lehetőségeihez mérten a plébániánkon folyó sokszínű munkát, kö-
zösségi életünket.

Az egyházi hozzájárulás, vagy népiesen „egyházadó” az egyházközség 
működéséhez való személyes hozzájárulás, melyet minden 18. életévét betöl-
tött, személyi jövedelemmel rendelkező (fizetés, nyugdíj) egyháztagnak lelki-
ismereti, sőt egyházjogi kötelessége fizetni (Egyházi Törvénykönyv, Vatikán 
1983., 222. kán. 1. §).

Az ebből befolyó összeg képezi egyházközségünk legfontosabb bevételét, 
hisz más plébániákhoz viszonyítva egyéb jövedelmi forrásunk nincs (bérház, 
temető, föld, erdő). 

A befizetett egyházközségi hozzájárulás nagy része a helyi közösségben 
marad, de kötelesek vagyunk a befolyt támogatásból nyilvántartott híveink 
száma után egy jelentős összeget (2018-ban 30.000 lejt) a Gyulafehérvári Fő-



16

Országunk törvénye megengedi, hogy minden jövedelemmel rendelkező 
személy szabadon döntsön adója 2%-ról. Örvendetes tény, hogy egyházköz-
ségünk tagjai közül sokan adományozzák így adójuk egy részét egyházköz-
ségünk céljaira. Ezúton is hálásan köszönjük nagylelkűségüket. A jövede-
lemadó 2%-ának felajánlása azonban nem számítódik bele az egyházközségi 
hozzájárulás összegébe.

Fontosnak tartjuk, röviden beszámolni arról, hogy mire is fordítjuk az 
Önök által befizetett hozzájárulás összegét. Ebből fedezzük:

•  a templom és a plébániaépület fenntartási költségeit: fűtés, világítás, 
víz, vonalas telefon, internet, szemét stb.

• plébániánk alkalmazottainak fizetését 
•  épületeink műszaki karbantartását, fejlesztését: javítások, berende-

zések, technikai eszközök stb.
•  a templomi liturgikus eszközök: ostya, misebor, gyertyák, terítők, 

miseruhák, ministránsruhák, liturgikus edények stb. 
• a templom díszítését: virág, dekoráció stb.
• fogyóeszközök: tisztítószerek, takarítóeszközök stb. 
•  irodai kellékek: informatikai eszközök, fénymásoló, nyomtató, 

irodaszerek, papír, postaköltség stb.
• hitoktatási segédanyagok 
• karitatív támogatások 
•  közösségépítő programok: lelkinapok, zarándoklatok, nyári táborok 

költségeit.

Mindaz, amit ma plébániánk és közösségünk jelent, az Önök és nagy-
lelkű támogatóink áldozatának köszönhető. Mi, ez alkalommal is, megkö-
szönjük minden jóakaratú ember támogatását, és tisztelettel kérjük Önö-
ket, tekintsék szívügyünknek továbbra is Egyházunk sorsát.
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