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Moderátor 
Azoknál a plébániáknál, ahol a megyéspüspök plébánia-vezetőt nevez ki az egyházközség élére, 
a vezető személyéhez (így a közösséghez is) ún. moderátort „rendel”. Ahogyan arról múlt héten 
írtam, az én/mi esetemben/esetünkben Dr. Huszka Mihály atya az Óváros-Plébánia plébánosa 

lett erre a szolgálatra meghívva. Szándékosan használtam a „szolgálat” szót, mert az ő egyik 
legfontosabb feladata, hogy az adott közösséget ahol plébánia-vezető tevékenykedik, 
szentmisével, gyóntatással és a betegek szentségének kiszolgáltatásával lássa el, vagyis 
szolgáljon. 
Ezért Misi atyával továbbra is rendszeresen fogunk találkozni, a templomban és a kápolnában, 
ahol a szentmisék előtt, vagy azok után szentgyónásra is lehetőségünk lesz. 
A moderátor feladata ezen kívül, hogy a házasságkötések előtt jegyesvizsgálatot tartson (ez 

annak megállapítása, hogy nem áll-e fenn valami akadály, ami miatt a házasságkötés nem megengedhető, vagy 

engedélyezni kell.) és az esketésnél közreműködjön, -bár erre a diakónus is kaphat felhatalmazást- 
A moderátor nem azonos az egyházközség vezetőjével, az ő feladata a plébánia-vezető 
„felügyelete”. Feladata az is, hogy tanáccsal lássa el, illetve a felmerülő problémákat 

megbeszélje a kinevezett vezetővel. 
Úgy érzem, hogy Misi atyára eddig is számíthattunk, és több ponton is közösen haladhatunk 
tovább a krisztusi úton! 

Istenünk erősítse és tartsa meg őt, hogy közösségünket papi szolgálatával továbbra is 
gazdagítani tudja! 
 Frics Zoltán 

Heti hirdetéseinkből: 

évközi 25. vasárnap 

 A Házas Hétvége közösség szerdán 18
00

-kor találkozik 

a plébánián. 

 Pénteken 23-án a gyerekénekkar megkezdi munkáját. 

17
15

-től várjuk a gyerekeket. Az alkalmak 18
15

-ig 

tartanak. 

 A missziós gyerekekkel országos találkozóra megyünk 

Budapestre a Rezső-téri templomhoz szeptember 24-én 
szombaton. 

Előre hirdetve 

 A karitász csoport megújítására készülünk, ezért 

mindenkit hívunk és várunk szeretettel, aki a rászorulók 
felé szívesen közvetíti akár tettekkel is az egyház, 

szolgáló szeretetét. 
(egy idézet a karitász csoportok működéséhez készült iránymutatásból) 

„A karitász nem egy segélyszerv a sok közül, nem azért 

van, hogy eggyel több legyen, hanem, hogy 
megvalósítsuk az egyház tanítását, melyre a 

keresztségben mindnyájan küldetést kaptunk: a 

szeretetet tettekkel és életünk példájával hirdetni.” 
Az eddigi karitásztagokat és a segíteni szándékozó 

érdeklődőket várjuk szeptember 26-án (hétfőn) 18
15

-

től a plébánián! 

 A plébániánk területén lakó, elsőáldozásra készülő 

gyermekek szüleit hívjuk a plébániára szeptember 

29-én, csütörtökön, 18
00

-ra megbeszélésre. 

 A Püspök atya kérésére, képviselő testületünket is meg 

kell újítani. Reméljük, hogy rövidebb időn belül sor 

kerülhet az ünnepélyes fogadalomtételre. Kérjük a 

testvérek imáit, hogy az új testület tagjaival is az 

egyházközségért, és Isten Országának építésén 
fáradozzunk! 

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

T=Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom, 

K=Szent Erzsébet kápolna 

 szept. 21. (sze) 1800 K szentmise 

 szept. 22. (cs) 1600 T áldoztatás  

 szept. 23. (p) 1630 T szentmise 

 szept. 25. (v) 900 T igeliturgia 

 szept. 25. (v) 1100 K igeliturgia 

 szept. 25. (v) 1500 K görögkatolikus szentliturgia 

 


