Plébánia vezető
Az előző héten már mindenkihez eljuthatott a hír, hogy Püspök atya plébániavezetőnek
nevezett ki. A visszajelzésekből kiderült, hogy sokaknak nagy örömet okozott ez a hír, de
felmerültek kérdések is azzal kapcsolatban, hogy miért is jó ez egyházközségünknek…?
A kinevezést tartalmazó levél ide vonatkozó részéből idéznék pár mondatot, hogy mit is
kell megtennie egy plébániavezetőnek.
 Státuszának megfelelően a hívek lelkipásztori gondozása. (a diakónus nem gyóntathat, így a betegek
szentségét sem szolgáltathatja ki, de minden másban „rendelkezésre áll”)

 A plébániai (egyházközségi) közösség építése.
 Liturgikus cselekmények végzése, státuszának

megfelelően

(keresztelés,

igeliturgia,

szentségimádás, temetési szertartás stb.) A szentmisékkel kapcsolatban a lelkipásztori tanáccsal minél
hamarabb le fogunk ülni, és kialakítjuk a közösség számára leg elérhetőbb megoldást.

 Katekézis megszervezése, katekumenális szemléletmód szerint. (itt a hitoktatásra és a szentségek
vételére való felkészülést kell érteni)

 A plébánia anyagi javainak kezelése.
 A plébániának, mint jogi személynek a képviselete jogügyletekben.
 Plébániai tanácsokon (lelkipásztori, gazdasági esetleg egyéb) elnökölni. (itt a plébániavezető jogai és
kötelességei megegyeznek egy plébános jogaival és kötelességeivel)

 Tartsa be a megyéspüspök útmutatásait, amelyeket az egyházmegyei körlevélben, vagy más

úton tesz közzé.
 Lelkipásztori szolgálatáról és az anyagi javak kezeléséről rendszeresen tájékoztassa a

moderátort. (Dr. Huszka Mihály atyát szeptember 1-vel Dr. Beer Miklós Váci Megyéspüspök felmentette a Vecsés
Irgalmas Jézus Plébánia plébániai plébánosi feladatai alól, és egyben, mint, Vecsés- Óváros Plébánia plébánosa,
kinevezte Őt moderátorrá/moderátorommá)

Ezeken kívül van még pár fel nem sorolt feladat, ami kevésbé van hatással a közösségre,
ezért ezeket most nem írom le, de bárkinek szívesen elmondom személyesen, ha
érdeklődik! 
Frics Zoltán
Heti hirdetéseinkből:
évközi 24. vasárnap

 Szeptember 12-én hétfőn 1900-tól Egyházközségi
Képviselőtestület gyűlése lesz a plébánián. Az
érintetteket hívjuk és várjuk!
 Pénteken 16-án a gyerekénekkar egy alakuló
megbeszélést tart 1730-tól a plébánián. Várjuk a
régi tagokat és az új érdeklődőket is 8-os
korosztályig szüleikkel együtt!
 Ugyanezen a napon a nagyobbak is énekkari próbát
tartanak a vasárnapi szolgálatra készülve.
 Jövő szombaton a Családok Jézusban Közösség
nyár utáni első találkozója lesz, 1800-tól a szokott
kezdéssel. Azok a házaspárok, akik érdeklődnének
e közösség iránt keressék Frics Zoltánt
(06304518645)

 Szeptember 18-án 900-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. 14. (sze) 1800 K szentmise
 szept. 15. (cs) 1600 T áldoztatás
 szept. 16. (p) 1630 T szentmise
 szept. 18. (v) 900 T szentmise
 szept. 18. (v) 1100 K igeliturgia
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