polgári év végén vagyunk. Ilyenkor mérlegre szoktuk tenni plébániai közösségünket.
Elsősorban hálával tartozunk jóságos Mennyei Atyánknak, minden ajándékáért.
Szívből köszönetet mondunk neki az elmúlt évért, a sorsunkért, a kegyelmekért, de
a mindennapi keresztekért is. Köszönjük neki, hogy meghallgatott, amikor mint gyermekei
hozzá folyamodtunk imáinkkal, hogy részt vehettünk a szentmiséken, hogy imádkozhattunk
azokért is, akik nem tudnak imádkozni. Köszönjük Urunknak azt, hogy titokzatos testének az
Egyháznak az élő tagjai lehetünk, hogy értünk áldozza magát a szentmisében és lelkünket
táplálja a szentáldozásban. Köszönjük neki azt, hogy a bűn nem jelent számunkra elkárhozást,
hanem kegyelmesen megszabadít a bűn rabszolgaságából a bűnbánat szentségében.
Köszönjük Szűzanyánknak, mennyei édesanyánknak szüntelen közbenjárását érettünk
Mennyei Atyánknál.
Továbbá szeretnék köszönetet mondani:
- plébániánk alkalmazottjainak: a sekrestyésnek Stanko Mátyás úrnak, az orgonistáknak
Kollárik Róbert úrnak, Csasny István úrnak, aki a temetéseknél segít be, Fridrich
Kolarovič úrnak, a szakácsnőnek Szalonnás Márti néninek, a könyvelőnek
Súkeníknénak, az irodistáknak Krátkoruká Évának és Izsák Zsuzsi néninek,
plébániánk tanácsadóinak Agárdy, Duray, Poizl uraknak és ifj. Podolský úrnak,
a Pasztorációs Központ koordinátorának. Köszönetet mondok külön Duray Rezsőnek,
hogy vállalta a magyar zarándokutak rendezését.
Köszönet és hála az áldozatos munkáért:
- a hittanároknak, külön Svarda Margitnak, mindazoknak, akik hétről – hétre segítenek
templomunk takarításában és díszítésében, akik mossák és vasalják a ministránsok és
papok öltözékét és az oltárterítőket, akik gondozzák, takarítják a templom környékét,
vagy a Mária – barlang, Szent Antal és Jézus Szíve kiskertjeit. Köszönet a Csaszny és
Jascseg családoknak, akik gondozzák a Szentháromság kápolnáját és környékét.
Köszönet azoknak, akik segítnek a plébánia konyháján, vagy akik segítik a konyhát.
Külön köszönöm Kiss Imre bácsinak hogy zöldséggel és gyümölccsel támogatta a
konyhát és más akciókat. Köszönöm Szabó Erzsébetnek sokrészű segítségét valamit
rózsafüzér társulat segítségét és imádságaikat. Köszönöm Oros Zsuzsának, a szenci
magyarok weboldala forgalmazását, amelyre minden héten lelkiismeretessel felrakja
az egyházi hirdetéseket.
Köszönöm a hívek képviselőinek: Herics, id. Podolský, Vinš, Komara és Šesták uraknak,
hogy heti rendszerességgel számolják a perselypénzt és gyűjtéseket.
Köszönöm a városi önkormányzatnak, Karol Kvál polgármesternek, Nemecné Bakus
Ilona polgármester helyettes asszonynak, a városi tanács tagjainak a támogatását, valamint
Pozsony Megyei Önkormányzat képviselőinek a támogatását.
Köszönet minden szponzor anyagi, vagy bárminemű támogatását templomunk
mellékoltárok festésénél. Itt lehetetlen mindenkinek köszönetet mondani és mindenkit
felsorolni. Kérem a Mindenhatót, hogy jutalmazzon meg mindenkit és családtagjaikat is lelki
és testi javakkal.
Köszönöm az énekkarok szerepléseit. Köszönöm a ministránsoknak, hogy olyan szépen
eljárnak szolgálni az oltárhoz vasárnap és hétközben is, és más munkákban is segítenek.

Külön szeretnék köszönetet mondani Agárdy úrnak az áldozatos munkájáért, amit tett
azért, hogy templomunk mellékoltárai újak lettek.
Köszönet Pohl Igornak a pásztorház és plébánia technikai bebiztosításáért.
Köszönet Takács és Tóth uraknak, hogy törődtek a pásztorház és plébánia díszkertjével.
Végül szeretnélek buzdítani benneteket kedves testvéreim Mennyei Atyánk nevében
a szeretetre, megbocsátásra, irgalmasságra. Ha ezek az értékek szívünkben lesznek, akkor
biztosan elnyerjük a jó Isten áldását. Mi papok is elnézést kérünk minden hibánkért és
eséseinkért, vagy nem éppen helyénvaló kijelentéseinkért vagy viselkedésért, amelyekkel
valakit megbántottunk. Bocsánatot kérünk.
A szeretet az egyetlen és legszebb tanúságtétel, amely mindannyiinkat összeköt és
közelebb visz Jézus Krisztushoz.
Még egyszer hála Istennek az egész évért, hála minden jószándékú embernek. Kívánok
mindenkinek áldott újesztendőt és sok kegyelmet Mennyei Atyánktól.
2008 szentségi élete:
Megkereszteltek
Fiúk
Lányok

126
69
57

Házasságot kötött

59 pár

Elhunytak
Férfi
Nő
Szentségek nélkül

86
32
54
36

Első szentáldozás

120

Bérmálkozó

85

2008 ökonómiai élete:
1. Kiadások:
Alkalmazottak
Papnövendékek
Ostyák
Misebor és kegytárgyak
Konyha
Könyvek és pasztorációs segédanyagok
Sajtó
Postaköltségek
Segélyezési alap a püspöki hivatalra
Biztosítás - templom, plébániaépület, pásztorház, kápolna - 2008-2009

Villanyáram templom
Villanyáram plébánia + pásztorház
Gáz plébánia

SK
270 980 Sk
40 500 Sk
14 717 Sk
24 228 Sk
37 856 Sk
27 764 Sk
16 297 Sk
2 453 Sk
21 117 Sk
40 261 Sk
215 458 Sk
38 426 Sk
101 092 Sk

€
8 994,89 €
1 344,35 €
488,51 €
804,22 €
1 256,59 €
921,60 €
540,96 €
81,42 €
700,96 €
1 336,42 €
7 151,90 €
1 275,51 €
3 355,64 €

Gáz pásztorház
Víz plébánia + pásztorház
Telefon
UPC
Városi adó
Álomi adó bevételből
Szőnyeg a templomba
Kelyhek, és monstrancia aranyosztatása
Új riasztó berendezés a templomba
Garázskapuk a plébánián
Szekrények a pasztorációs központba
Monitor, fénymásoló, termosztat és pénzszámoló
Többi kiadások – javítások, iroda, tisztítószerek

62 554 Sk
18 337 Sk
55 854 Sk
5 412 Sk
27 009 Sk
42 864 Sk
60 764 Sk
50 500 Sk
29 868 Sk
143 000 Sk
31 450 Sk
53 420 Sk
19 311 Sk

2 076,41 €
608,68 €
1 854,01 €
179,65 €
896,53 €
1 422,82 €
2017 €
1 676,29 €
991,44 €
4 746,73 €
1 043,95 €
1 773,22 €
641,01 €

1 451 492 Sk

48 180,71 €

720 610 Sk
440 300 Sk
245 800 Sk

23 919,87 €
14 615,28 €
8 159,07 €

1 406 710 Sk

46 694,22 €

Szponzori adományok és 2% adó a mellékoltárokra
Szponzori adományok a várostól a mellékoltárok festésre
Szponzori adományok Pozsony megyei önkormányzatától a
mellékoltárok festésre:

315 911 Sk
200 000 Sk

10 486,32 €

200 000 Sk

6 638,78 €

Kiadások a mellékoltárok festésére

715 911 Sk

23 763,89 €

Az Érseki hivatal által elrendelt gyűjtések:

276 680 Sk

9 184,09 €

91 383 Sk
274 003 Sk

3 033,36 €

Kiadások összesen:
2. Bevétel:
Offera
Szponzori adomány
Lakbér
Bevétel összesen:
További bevételek:

6 638,78 €

Bankszámlák
Az állami takarékpénztár számláján lévő összeg:
Az OTP bank számláján lévő összeg:

9 095,23 €

Szeretnék egyúttal köszönetet mondani a gyűjtésekért minden adakozónak, templomunk
jótevőinek, szponzoroknak a templom mellékoltárok festésére nyújtott adományokért. Jövőbe
a templomfűtést szeretnénk felújítani. Mindenért köszönet a Jó Istennek és minden kedves
hívőnek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

2008. december 31.

