Év végi beszámoló – 2021. december 31.
A jó Isten megadta, hogy megértük a 2021-es év utolsó napját. Eljöttünk ide, az Isten hazába,
hogy együtt legyünk mint egy nagy család, és emlékezzünk az elmúlt esztendő eseményeire,
amelyek plébániaközösségünk életében történtek. Amikor köszönetet mondunk a Jóistennek a
kapott kegyelmekért, egyúttal a kedves híveknek is szeretnénk kifejezni hálánkat mindazért a
szolgálatért és segítségért, amellyel plébániaközösségünk és templomunk javára oly sokan
közreműködtek.
Városunk anyakönyvi adatai a következők:
Keresztelő: 7 gyermek, ebből helyi 5 fő.
Esküvő: 15 (ebből 2 visegrádi).
Az elsőáldozók száma idén júniusban 9 fő volt (1 kivétellel mind visegrádi). Jelenleg 13
gyermek: 4 fő harmadikos, 8 fő negyedikes, 1 fő ötödik osztályos tanuló (valamennyien
visegrádiak) készül az első gyónásra és szentáldozásra.
A bérmálás szentségében Mohos Gábor segédpüspök atya 13 fiatalt részesített.
Temetés-halálozás: 13 fő. Ebből szentségekben részesült: mindössze 1 fő. Ez a minden
korábbinál alacsonyabb arány részben a kórházi lezárásokkal magyarázható, bár a haldoklók
szentségi ellátását a legszigorúbb óvintézkedések idején is biztosítani kell, csak sajnos a
kaotikus állapotok miatt gyakran nem jut be pap a végstádiumban levő betegekhez. Ezzel
kapcsolatban szeretném kérni, hogy időben szóljanak, amennyiben súlyos beteg családtagjuk
vagy hozzátartozójuk van, hogy a szentségekben még otthonában, kórházba kerülése előtt
részesülhessen. Igaz, a betegek kenetét öntudatlan betegnek is szabad kiszolgáltatni (ha
feltételezhető, hogy maga is kérte volna a szentséget), a beteg számára lelkileg mégis sokkal
előnyösebb, ha még tiszta értelemmel megkapja a feloldozást, megáldozik és sorsát elfogadva
megnyugszik.
Egyházközségünket és annak képviselő-testületét az idei évben két fájdalmas veszteség is érte.
Július 9-én Neiser János, a testület korábbi elnöke távozott el közülünk. Öt hónappal később,
december 15-én pedig a hivatalban levő világi elnököt, Gerstmayer Jánost is magához
szólította az Úr titokzatos rendelkezése. Nagy veszteség mindkettőjük eltávozása. A jövő év
feladatai közé fog tartozni az egyházközségi képviselő-testület megújítása az egyházmegyei
szabályzat rendelkezésinek megfelelően.
Lelkipásztori szolgálat kórházban, idősek otthonában:
A Plébánia három intézményben: A Gizella-telepi kórházban, valamint a szentgyörgypusztai és
a Salamontorony utcai idősek otthonában végez lelkipásztori szolgálatot. Sajnos a járványügyi
zárlat miatt a betegek látogatása több hónapon át szünetelt. Majd lehetővé vált a szentmisék
bemutatása az említett intézményekben, azonban a betegágyakat kizárólag a lelkipásztor
keresheti fel egyedi esetekben. Bízunk benne, hogy hamarosan vissza tudunk térni a
megszokott látogatási rendhez, mert a betegek nagyon várják a vigasztaló szót és szentségi
Jézussal való találkozást. Köszönet Szatmári Nórának, aki a Budapesti Katolikus
Kórházlelkészség munkatársaként teljesít szolgálatot a betegeket javát előmozdítva.
Plébániánk lelki élete:
A hitoktatás városunkban nagyrészt az iskolában, kisebb részt a plébánián történik. A tanulók
kb. ⅔ -a, összesen 98 gyermek jár római katolikus hittanra az iskolában. A plébániai szentségi
felkészítésen jelenleg 13 gyermek vesz részt. Szeretnék köszönetet mondani Lénárt Kittinek,
aki az iskolai hittanokat hozzáértéssel és odaadással tartja. Bene Évának is köszönetet
mondok, aki éveken keresztül szintén vezetett egy iskolai hittancsoportot, azonban a
megnövekedett számú nyelvórák miatt jelen tanévben már nem volt rá kapacitása.

A Rózsafüzér Társulat rendszeresen imádkozik a plébániaközösségért. Elsőpéntekenként és
az októberi esti misék előtt közösen imádkoznak templomunkban, egyébként pedig egyénileg
végzik a szentolvasót.
Az elsőpénteki szentgyónások száma nem kiemelkedő, az adventi szentségimádások alatt
viszont nagyobb igény mutatkozott a bűnbánat szentségének felvételére. A roráte miséken a
járvány ellenére idén is szép számban vettek részt a kedves hívek.
Plébánián életének eseményeiből:
Januárban a járvány második hulláma miatt a közös ökumenikus imatalálkozók elmaradtak, az
új református lelkipásztorral, Pógyor Judittal videóüzenet segítségével ismerkedhettünk meg.
Az év első két hónapjában a szentmiséket és ahhoz kapcsolódó lelki programokat fokozott
elővigyázatosság mellett még meg tudtuk tartani. Újraindítottuk és befejeztük a
Szentségimádás iskoláját. Automata kézfertőtlenítő berendezést szereztünk be és helyeztünk
el a templomban. Március közepén beköszöntött a járvány harmadik hulláma, aminek
következtében másfél hónapon át szüneteltek a nyilvános szentmisék, a hitéleti tevékenység
nagyrészt az online térbe költözött, illetve a Danubia Televízió nyújtott segítséget a
szentmisék közvetítésében. A keresztutat és szentséglátogatást egyénileg, vagy néhány fős
csoportban lehetett végezni. Pünkösd előtt két héttel újraindultak a nyilvános szentmisék.
Pünkösdhétfőn már a Milleniumi kápolnánál tudtunk ünnepelni, és május végén sor kerülhetett
az elsőáldozásra is. Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepét méltó módon, körmenettel
tudtuk megtartani, és az úrnapi virágszőnyeg készítése sem maradt el. Tavasszal folytatódtak
a padfelújítási munkák Franta Dezső restaurátor művész jóvoltából. A nyári hónapokban a
plébániai közösségi ház többféle esemény helyszínéül szolgált: voltak itt hétköznapi
szentmisék, gyermekfoglalkozások, ifjúsági est, és az immár hagyományossá váló egy hetes
nyári tábor.
Az őszi időszak egyháztörténelmi léptékben is meghatározó eseménye volt a budapesti
Eucharisztikus Kongresszus a pápai zárómisével. Ennek felvezetéseképpen, az Ars Sacra
fesztivál keretében barokk kamarazene koncerten vehettünk részt a Mátyás Király
Művelődési Ház szervezésében. Október 16-án Mohos Gábor segédpüspök atya látogatott el
hozzánk, aki kiszolgáltatta a bérmálás szentségét az arra felkészült fiataloknak, megáldotta a
templom felújított padjait, valamint a plébánián kialakított közösségi házat. Köszönjük Zeller
Tibor nagyvonalú felajánlását, aki a jótevőink és vendégeink részére rendezett vacsorán a
meghívottak megvendégeléséről gondoskodott.
A gyermekeknek szóló kézműves programok ősszel is folytatódtak, valamint a nagymarosi a
Deme házaspár (Tamás és Hajni) segítségével havi rendszerességgel újraindultak a gitáros
ifjúsági misék is. Köszönjük Jung Csabának, hogy a nagymarosi gitárosok dunai átkelését
ingyen biztosította! Félegyházi Zsuzsa a magyar királynékról két alkalommal tartott előadást.
Az adventi időszakban idén sem hiányoztak a kézműves foglalkozások és az adventi vásár. A
gyermekek nagy örömére Szent Miklós idén már személyesen találkozott ifjú barátaival.
December 18-án adventi vendégségnek lehettünk részesei
Bártfai István és segítői
jóvoltából, és karácsony ünnepének közeledtét a Dunabogdányi Fúvószenekar koncertje is
megfoghatóvá és élményszerűvé tette.
Karácsony előestéjén a Jézuska-várás a betlehemi csillag történetét mutatta be a fiatalok
előadásában, a cserkészcsapat pedig immár másodszorra adta elő az általuk kiválasztott,
kedves és humoros pásztorjátékot.

Köszönet önkéntes szolgálattevőink munkájáért
A templommal kapcsolatos szolgálatokért köszönetet mondok először is Szlovák Erzsébetnek
és Draxler Vilmosné Annának, akik éveken keresztül nagy odaadással és hozzáértéssel
önkéntes sekrestyésként és más feladatokból is bőven kivéve részüket szolgálták
templomunkat. Mindketten személyes okokból (Anna költözés miatt, Erzsébet pedig egészségi
állapota miatt) kényszerültek megválni attól szolgálattól, amelyet örömmel és buzgósággal
végeztek. Feladataikat, amennyire lehetséges, több önkéntes szolgálattevő között igyekszünk
most megosztani. Köszönetet mondok Zellerné Horváth Kingának, Bánóné Rédai Annának
és Kálazy Lászlónénak, akik a szertartások előkészítésében és a felolvasásban is
közreműködnek. Kálazy Lászlóné, Fenyvesi Zita és Szigeti János már a korábbi években is
rendszeresen kivették részüket a lektori (felolvasói) szolgálatból. Eőry Lászlóné a liturgikus
ruhák tisztításában, Szatmári Nóra az újságok terjesztésében, fogyóeszközök beszerzésében
és a felolvasásban segédkezik. A plébániával kapcsolatos feladatok ellátásáért Vaikné
Franciskának, Szatmári Nórának és Csepreginé Borostyán Anikónak mondok köszönetet.
Az asszonyok kéthetente takarítják a templomot. Nekik és a templom díszítését végző
asszonyoknak is köszönetet mondunk. Isten fizesse meg áldozatos munkájukat!
Évente Úrnapot megelőzően nagy munkát jelent a virágszőnyeg elkészítése. Ez az idei évben
is Szabóné Mayer Katalin tervei alapján és irányításával készült, sok tevékeny résztvevő
közreműködésével.
Templomunk számára az adventi koszorút idén ismét Dudásné Ani készítette és ajánlotta fel.
Az év során a templom díszítését segíti, gondoskodik a virágokról. Köszönjük neki és
családjának.
Köszönetet mondok a ministránsoknak, akik rendszeresen részt vesznek az oltár
szolgálatában. Továbbra is kérem a szülőket és nagyszülőket, hogy bátorítsák a gyermekeiket,
unokáikat a ministrálásra!
Köszönjük a kápolnák gondozóinak és segítőiknek rendszeres, lelkiismeretes munkájukat,
mellyel előkészítik az ünnepekre a kápolnákat és környéküket, és egész éven át rendben
tartják. Lukács Margit és Schandlné Herr Margit a Kálváriakápolna, Schandl Jánosné a
Milleniumi kápolna, Zellerné Muckstadt Margit a Mária-kápolna állandó gondozói. A
templomkert és kápolnák környezetének rendben tartásáért köszönetet mondunk a Gamesz és
a kertész csoport dolgozóinak.
A temetőnk gondozott, rendezett. Ez elsősorban a helyi családoknak köszönhető, akik
rendszeresen látogatják és ápolják szeretteik sírját. Tavasztól őszig a kaszálás is mindig időben
történik. A hulladék elszállítását és az öntözéshez szükséges vizet az Önkormányzat biztosítja.
Schüszterl Ferenc és Ferbert Ádám idén is vállalták a vízrendszer tavaszi megnyitását,
ősszel pedig téliesítését. Köszönjük mindannyiuknak az egész évi gondoskodást! A temetői
sírhelyek nagyobb része gondozott és megváltásuk is rendben van. Az elmúlt évben sokan
rendezték elmaradásukat, azonban a lejárt sírhelyek száma még mindig jelentős (kereken 100
sírhely, a sírhelyek kb. ⅐ -e). Kérjük, hogy akinek lejárt a sírhelye, érdeklődjön a plébánián a
rendezés módjáról!
A plébánia anyagi helyzete az idei nehéz év ellenére kiegyensúlyozottnak mondható. Egyre
többen vannak, akik egyházi adójukat havi, negyedévi vagy évi utalással teljesítik. Bevételeink
az önkéntes egyházközségi hozzájárulásból /adóból/, a perselypénzből és sírhelyek megváltási
díjából tevődnek össze. A számadás és költségvetés januárban készül el, melyet az
Egyházközségi Képviselő-testület fogad el, és azután lesz felterjesztve jóváhagyásra az
Érsekségre.

Köszönetet mondunk a rendszeresen templomba járók perselyadományaiért, továbbá az
egyházközségi hozzájárulást /adót/ fizetőknek. Aki még nem rendezte, ne feledkezzen meg
róla! Mindezek biztosítják a templom és a plébánia működését.
A Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány idén is kiemelkedő munkát végzett Dr. Vaik
Dóra kuratóriumi elnök irányítása mellett. A lezárások miatt súlyos helyzetbe kerülőknek az
Alapítvány az Önkormányzattal együttműködve jótékonysági akciót szervezett, és több bajba
családnak nyújtott segítséget. Az idei évben a közösségépítés, a gyermekek, fiatalok és
családok részere szervezett értékes programok (hittantábor, kézműves foglalkozások, Mikulás,
Jézuska-várás) voltak hangsúlyosak. Köszönik a nagylelkű adományokat és az SZJA 1%-os
felajánlásokat. Az Alapítvány a jövő évben is folytatja tevékenységét, és jogosult az SZJA 1
%-os felajánlások fogadására.
A Templomi Énekkarnak és a Német Nemzetiségi Kórusnak is szeretnénk megköszönni
közreműködésüket, melyet egész éven át nyújtottak Németh Tamás karnagy úr vezetésével. A
Visegrádi János-templom Kórusa Egyesület köszönetet mond az SZJA 1 %-os felajánlásokért
és a 2021-es évben is hálás lesz értük. Az adventi rorate misék alatti orgonálásáért és más
alkalmakkal is végzett zenei szolgálatért, az ereszcsatornák rendszeres tisztításáért és más
szolgálatokért köszönetet mondok Szigeti Jánosnak.
A templommal és plébániával kapcsolatos beruházásokról:
A templompadok felújítása ősszel befejeződött. A nagylelkű finanszírozásért köszönetet
mondunk néhai Bánó László és Bánóné Rédai Anna adományozóknak, a padfelújítás
második szakaszának határidőre történő és gondosan dokumentált kivitelezéséért Franta
Dezső művész úrnak és feleségének.
A plébániai közösségi ház állami pénzből, a Magyar Falu Program keretében történő
felújítása idén nyáron lezárult, az elszámolás benyújtásra került. A pályázati pénzből komplett
tetőcsere, napelemes rendszer kialakítása, homlokzatfelújítása és nyílászárók cseréje valósult
meg. A pályázat tervezési és ellenőrzési munkáiért Félegyházi Andrásnak, a háttérmunkákért
pedig dr. Vaik Dórának és Szabados Ákosnak tartozunk köszönettel. A plébánia saját erőből
járdát épített, térkövezést és támfal-felújítást valósított meg a közösségi ház környezetében.
A plébániaközösség javát szolgáló pályázatok ügyében mutatott segítségért, valamint a
plébániakert és az iskola között húzódó kerítés felépítéséért Eöry Dénes polgármester úrnak
mondunk köszönetet.
Folyamatban levő és tervezett ügyek:
Az elmúlt esztendőben plébániánk sikeresen pályázott összesen 15 millió Ft értékben a rossz
állapotban levő Milleniumi Kápolna felújítására. A felújítás állami pénzből, a Bethlen Gábor
Alap finanszírozásával valósul meg. A kivitelezési munkák jövő év elején kezdődnek. A
pályázati anyag elkészítéséért Schandl Jánosnénak, a tervezési munkákért Félegyházi
Andrásnak mondunk köszönetet.
A kedves hívek a Visegrádi Hírekben már olvashattak róla, hogy a Visegrád 700 program
keretében a kálváriához vezető út is megújul, szilárd burkolatot kap. A cél, hogy mind a
zarándokok, mind a várba igyekvő látogatók biztonságosan közlekedhessenek.
Befejezésül szeretném megköszönni a személyemnek és a plébániának szóló minden jellegű
segítséget, amivel munkámat megkönnyítik. Az év végi beszámoló végén nem szeretném, ha
bárki kimaradna a felsorolásból, ezért ismét megköszönöm mindenkinek, akik a plébánia és a
templom életében munkájukkal, erkölcsi és anyagi támogatásukkal, felajánlásukkal segítséget
nyújtottak. A jó Isten legyen jutalmazója mindenkinek! Szeretném minden jelenlévőnek, és
azoknak is, akik nem tudtak eljönni – időseknek, betegeknek – a jó Isten áldását és segítségét
kérni az új esztendőre.

