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Változás 

Kedves testvérek, itt az Irgalmas Jézus Plébánián! 
Engedjétek meg, hogy néhány sort idézzek egy levélből: 

 
„Tisztelendő 
Frics Zoltán úrnak 
állandó diakónus 
 
Tisztelendő Diakónus Úr! 
Jelen soraimmal 2016. szeptember 1-jei hatállyal -517-k.2.§.- kinevezem a vecsési 
Irgalmas Jézus Plébánia (misézőhely: Halmitelepi nyilvános kápolna) 
plébániavezetőjévé… 
 …plébánia-vezető jogait és kötelességeit a birtokbavétel napjától gyakorolhatja… 
Vác, 2016. augusztus 24. 
 Dr. Beer Miklós 
 váci püspök” 
 
Úgy gondolom, hogy ez a kinevezés nem csak nekem szól, és nem csak nekem 
megtisztelő. Nagy bizalmat érzek Püspök atyánk részéről, amelyből az egész Irgalmas 
Jézus Plébánia részesül. Éppen ezért kérem imáitokat a közösségért, annak minden téren 
való fejlődéséért. De nem csak az imára lesz szükségünk, hanem arra is, hogy keresztény 
testvérekként tudjuk egymást, ha kell tettekkel is támogatni, megérteni, elfogadni, mert 
csak közösen fogjuk tudni Isten Országát építeni ebben az egyházközségben! 
A Szentlélek erősítsen meg bennünket ezen az úton! 
 Frics Zoltán 

Heti hirdetéseinkből: 

évközi 23. vasárnap 

 Minden közösség nevében hálás szívvel köszönjük 

azoknak az áldozatos munkáját, akik tegnap 

idejüket és energiájukat nem sajnálva, a plébánia 

épületét alaposan kitakarították. Most már tényleg 

kezdődhet az új tanév kicsiknek és nagyoknak 

egyaránt! KÖSZÖNJÜK! 

 Szeptember 10-én, szombaton, Kisboldogasszony 

napi zarándoklatot szervez az Óváros Plébánia 

közössége Máriabesnyőre. Jelentkezni lehet Vasadi 

Annamáriánál. 

 Szeptember 12-én hétfőn 19
00

-tól Egyházközségi 

Képviselőtestület gyűlése lesz a plébánián. Az 

érintetteket hívjuk és várjuk! 

 Szeptember 18-án 9
00

-kor templomunkban Veni 

Sancte szentmise lesz! Hívjunk erre az alkalomra 

minél több iskolást és pedagógust, hogy közös 

imádságban tudjunk megerősítést kérni az új évre a 

Szentlélektől! 

Szentmisék, igeliturgiák a héten 
(egyenlőre minden a szokott rendben megy tovább) 

T=Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom, 

K=Szent Erzsébet kápolna 

 szept. 7. (sze) 1800 K igeliturgia 

 szept. 8. (cs) 1600 T áldoztatás  

 szept. 9. (p) 1630 T szentmise 

 szept. 11. (v) 900 T igeliturgia 

 szept. 11. (v) 1100 K szentmise 


