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Tisáelendő
Frics zoltán úrnak
állandó diakónus

2220 Vecsés
Erzsébet tér 2.

Tisáelendő Diakónus Ur!

Jelen soraimmal 2016. szeptember l"-jei hatállyal - 5I7. k. 2. §.-
kinevezem a vecsési Irgalmas Jézws Plébánia (misézőhely: Halmitelepi
nyilvános kápolna ) plébániav ezetőjév é.

Feladatai:

-- =_stáluszának megfelelően aiívek lelkipásáori gondo zása,
- a plébaniai / egyházkőzségi/ közösség építése,
_ liturgikus cselekmények végzése, státuszának megfelelően (keres ztelés,
igeliturgia, szentségimádás, temetési szertartás stb.),

- katekézis me gszervezése, katekumenáli s szemlél etmód szerint,
- a plébánia anyagi javainak kezelése,
_ a plébániának, mint jogi személynek a képviselete jogügyletekben,
_ anyakönyvek, pénztárkönyvek, Historia domus vezetéséről gondoskodni
(személyesen vagy más által),

_ plébániai tanácsokon (lelkipásúori, gazdasági esetieg egyéb) elnökölni,
- az esperesi kerület gyűlésein részt venni,
- ismerje és tarlsa meg az egyetemes és részleges jog rendelkezéseit a

szolgálatát iiletően,
- az any agi j avak kezelésére vonatko zőIagpedig gondo sko djan az egyhazi
rendelkezések mell ett az állami rendelkezések megtartasáról is,

- tartsa be a megyéspüspök útmutatásait, amelyeket az egyházmegyei
körlevélben, vagy más úton teszközzé,

- lelkipásztori szolg áIatárőI és az anyagi javak kezelésérŐl rendszeresen

tájékoztassa a moderátort,
- illetményét az egyházközségtől kapja, ha ez akadályba ütközne, jelzi az

Egyházme gye i Ható s ágnak,



Moderátor feladatai:

1. felügyeli, a felmerülő problémákat elsődlegesen a plébánia-vezetőnek,
eredménytelenség esetén az esperesnek, legvégső esetben kell csak az
egyházmegyei hatóságnak j elemi.
2. azokat a szolgálatokat teljesíteni, amelyekhez apapszentelés szükséges
(misézés, gyóntatás, betegek szentsége). Ezekhez az szükséges, hogy
rendszeresen látoga§sa a plébaniákat. ,

3 . a házasságkötéssel kapcsolatos plé bános i feladatok elvégzése
/ j egye svi zsgálat, elbocsátó, stb/,

a hánasságköté s sel kap c s o1 ato s anyakönyvezésrőI a p léban ia-v ezető
gondoskodik és ezt amoderátor ellenőrzi.

Kérem, hogy az illetékes e§peres úr közreműködésével vegye át a
plébaniát Dr. Huszka Mihály plébanos úrtól. Az áwételről készült
jegyzőkönyv részletesen tartalmazza a pLébániákon, a templomokban és
egyéb más helyeken taIáIhXő ingó- és ingatlan vagyonleltárt, valamint a
meglévő egyéb ügyviteli iratok átvételét.
Felhívom figyelmét, hogy az 527. k. értelmében plébánia-vezető jogait és
kötelességeit a- _birtokbavétel napjától gyakorolhatja. Az átadási
dokumentumokat a vagyonleltánai együtt 3 példanyban szíveskedjék
j ó v ah agy ás c éIj áb őI az e gyházme gye i ható s ágnak me gkül deni .

Mindenható Istenünk kegyelne és a Szűzanya oltalma segítse
diakónusi szolgálatát!

Testvéri szeretettel:

V á c, 2aI6. augusáus 24.

Dr. Beer Miklós
váci püspök
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