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Hitéleti Statisztika, 2019 

Plébániánkon a legutóbbi népszámláláskor 8 163-an vallották magukat római ka-

tolikusnak. 

A püspöki vizitáció alkalmával szeptember 29-én megszámoltuk a vasárnapi 

szentmisén lévők számát: 

 Körmend  

 Plébániatemplom 

 szombat előesti szentmise:  120 fő 

 vasárnap ½ 9-es szentmise:  205 fő 

 vasárnap esti szentmise:  133 fő 

 Kórházkápolna, szombat előesti szentmise:  43 fő 

 Batthyány-templom, szombat előesti szentmise:  45 fő 

 Körmend-Felsőberkifalu:  31 fő 

 Körmend-Alsóberkifalu:  35 fő 

 Vasalja:  93 fő 

 Pinkamindszent:  54 fő 

 Magyarszecsőd:  37 fő 

 Horvátnádalja:  nincs adat 

Összesen:  796 fő 

Így a becsült horvátnádaljai hívekkel együtt plébániánkon a vasárnapi szentmisé-

ken a katolikusok valamivel több mint 10% vesz részt. Ez az országos átlagnak megfelelő. 

A legjobb arány Pinkamindszenten van, ahol a katolikusok 
1

3
 része vesz részt a 

vasárnapi szentmisén. 

Keresztelések: 78; fiú: 34, leány: 44. 

Ebben az évben 2 felnőtt keresztelés volt. 

Elsőáldozó: 69 gyermek volt 

 Körmenden: 65; 37 fiú és 28 leány 

 Magyarszecsődön: 4; 1 fiú és 3 leány. 
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Bérmálkozó: 39 középiskolás volt: 19 fiú és 20 leány. 

Házasságkötés: 15 pár 

 Körmenden:8 pár 

 Horvátnádalján: 4 pár 

 Vasalján: 2 pár 

 Pinkamindszenten: 1 pár 

Temetés: 113 

férfi: 50, nő: 63 

szentségekkel ellátva: 46. 

1 gyermek temetés és 1 más vallású temetés volt. 

 Körmend: 63 

 Körmend-Felsőberkifalu: 2 

 Körmend-Alsóberkifalu: 14 

 Körmend-Horvátnádalja: 10 

 Vasalja: 3 

 Magyarnádalja: 6 

 Pinkamindszent: 5 

 Magyarszecsőd: 5 

 Molnaszecsőd: 3 

 Döröske: 1 

 Gersekarát: 1 

Szentmise: 

Nem lehetünk elégedettek, hogy az országos átlagnak megfelelünk. Sokkal na-

gyobb buzgóság kellene. Tapasztalat a családok sok mindenre nem sajnálják az időt, a 

kocsit elővenni, csak a szentmisére. Sokszor még a rendszeres templomba járóknál is, 

ha valami közbeadódik, a szentmise marad el. Sajnos a hittanos gyerekeknél a legszem-

betűnőbb a vasárnapi szentmise mulasztás. Nem küldeni kell őket, nem elhozni és ér-

tük jönni, a szülőknek a gyerekekkel együtt kellene jönni szentmisére. A körmendi plé-

bániatemplomnál többször is láttam, hogy az apuka a szentmise végére hozta el cse-

metéjét, aki befutott a templomba lepecsételtetni a szentmise naplót, míg az apuka 



       

 Plébánosi beszámoló 

 

Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia, Körmend 

   
   

   
   

   
h

tt
p

:/
/k

o
rm

en
d

.p
le

b
a

n
ia

.h
u

  

járó motorral a kocsiban megvárta, aztán el is illantak. Így hazugságra ránevelni a gyer-

meket, már súlyos bűn. A szülő megfeledkezik a magyar bölcsességről: "Aki másnak 

vermet ás, maga esik bele." Az így hazugságra nevelt, tanított, idomított gyermek első 

áldozata biztos, hogy a szülője lesz. 

Adottságaink nem a legjobbak. A plébániatemplom teljesen a városszélén van. 

Pont ezért igyekszünk minél több helyen lehetőséget adni a Kedves Híveknek a vasár-

napi szentmisére. Ezért van szombaton a Kórházkápolnában és a Batthyány-templom-

ban is szentmise. Ezért van legalább havonta szentmise az Alsóberki kápolnában is. 

Legyen időnk itt a földön is a Jóistenre, hisz egy örökkévalóságon át akarunk vele 

lenni az üdvösségben. 

Keresztelés: 

A gyermek kereszteléséhez legalább az egyik szülő kérése kell. A Keresztelés ál-

talában a vasárnap délelőtti szentmise után van. megbeszélés alapján azonban más 

időpontban is lehet. Megkereszteljük a gyermeket akkor is, ha a szülők csak polgári 

házasságban vagy csak együtt élnek, vagy már külön élnek. Mindegyik templomunkban 

vállalunk keresztelést. A keresztszülőnek nem kell írásos engedély a plébánosától, de 

szükséges, hogy megkeresztelt, elsőáldozó és bérmálkozó legyen, szentségi házasság-

ban éljen, ha házas, és természetesen katolikus. Más esetben keresztelési tanúként 

tudjuk csak bejegyezni a kereszteltek anyakönyvébe. Az 5 évesnél nagyobb gyermeke-

ket csak hittanoktatás után lehet megkeresztelni. Felnőttek is keresztelkedhetnek, ha 

részt vesznek felkészítő oktatáson (általában egyéni). A felnőtt keresztelt egyúttal el-

sőszentáldozáshoz is járul, és megkapja a Bérmálás Szentségét is. 

Elsőáldozás: 

Elsőáldozó az lehet, aki meg van keresztelve, és legalább három éve iskolai hit-

oktatásra jár. Szükséges még az elsőáldozási felkészítőn (elsőáldozás előtt 6-8 alkalom) 

való részvétel, és a vasárnapi szentmisén való részvétel. 

Bérmálkozás: 

Ettől az évtől kezdve a bérmálás ideje ismét a nyolcadik osztály. Bérmálkozó az 

lehet, aki meg van keresztelve, volt elsőáldozó, legalább nyolc éve iskolai hitoktatásra 

jár, részt vesz a bérmálási felkészítőn és a vasárnapi szentmiséken. Más plébánián és 

más plébániáról bérmálkozni csak plébánosi engedéllyel lehet. Bérmaszülő az lehet, aki 

maga is volt bérmálkozó. 



       

 Plébánosi beszámoló 

 

Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia, Körmend 

   
   

   
   

   
h

tt
p

:/
/k

o
rm

en
d

.p
le

b
a

n
ia

.h
u

  

Házasságkötés: 

A házasságkötési szándékot a megkötés előtt legalább három hónappal korábban 

kell jelezni a plébánián. Amennyiben egyik fél sem rendelkezik plébániánkon állandó 

vagy ideiglenes lakcímmel, életvitelszerűen sem él plébániánk területén, úgy az illeté-

kes, lakhely szerinti plébánostól elbocsátót kell kérni. A házasságkötéshez szükséges 

frissen kiállított keresztlevél. Ezzel nem csak keresztelését és bérmálkozását igazolja, 

hanem azt is, hogy egyházilag szabad állapotú. A házasságkötés után a keresztelés he-

lyére értesítést küldünk, hogy a házasság megkötését bejegyezhessék a kereszteltek 

anyakönyvébe. Az esküvő előtt jegyesoktatáson kell részt venni, ez általában 4 alkalom, 

megbeszélt időpontban. A házasságkötéshez szükséges két tanú is. Aki bármilyen val-

lásúak is lehetnek. A pár kérhet személy szerint papot is a házasság megkötésére, de 

ezt a bejelentkezéskor a plébánián jelezni kell. lehetséges más vallásúval is templomi 

esküvő. Akár ökumenikus szertartással más vallású lelkész közreműködésével is, akár 

katolikus, akár más felekezetű templomban is. 

Temetés: 

A plébániánk területén kívül csak az adott hely plébánosának engedélyével te-

methetünk, kivéve, ha az elhunyt plébániánk híve. Ha a család katolikus, de az elhunyt 

tag más felekezet tagja, a család kérésére őt is részesítjük a katolikus temetésben. Pá-

pai rendelkezés szerint katolikus szertartásban nem részesíthető az, akit nem temető-

ben vagy más kegyeleti helyen temetnek el (pl. hazaviszik a hamvakat, vagy hamvait 

elszórják). Értük csak gyászmisét mondhatunk. 

Körmend, 2020. január 6. 

 Kiss László 
 plébános 


