.,/i;.,

/);,y,;,{

zo-al/zotz

LECTORI SALUTEM!

Egyházunk hűségesen teljesítve Krisztus akaratát minden időben keresi az evangélium
hirdetésénekúj formáit és lehetőségeit, a mennyek országának terjesztésében a jő
házigazdához hasonlóan kincseiből régi és űjathoz eIő. A Lélek indítására az időkfolyamán
az evangéIium hirdetésénekés az egy misztikus Testhez tattozók szolgáIatának többféle

a

ki, melyek között kitüntetett helyet foglal el plébánia, amely az
egyházmegyén belül az egy területen lakó krisztushívőknek áIlandőjelleggel megalakított
közössége. Ennek a közösségnek a saját pásztora a püspök által küldött plébános, akí
szolgáIatát íőp ásztor ával e gls é gbe n v égzi.
módja alakult

Az eltelt évtizedek alatt sok változás történt. Az egyes közösségek megerősödtek,
mások megg;rengültek vagy teljesen el is tűntek. lz emberi élet körülményei is sokat

változtak: a technika csodáinak elte4edése, a könnyebb közlekedési lehetőségek, a
kommunikációs lehetőségek fejlődése az emberek fizikai távolságát színte megszüntette.
Ezer esztendős egybázmeryénk jelen helyzetében a korábbi évszázadokban létrejött népes
számű plébániára jóval kevesebb pap jut, sok helyütt ery lelkipásztor több plébánia
ellátásáről gondoskodik. tvtindezeket fi5lelembe véve a jelen igényeihez igazodva szükséges
ap|ébániákszámánakcsökkentése,területénekkiigazítása.
Az Egyházmegyei Papi Szenátust és a Tanácsosok Testületét meghallgatva az Egyházi
Törvénykönyv 515. kán. 2. §. megfelelően így rendelkezem, ho5l 201,3. január 1,-jével a
Mohács-Belvárosi Plébáníát és a hosszabb ideje oldallagosan ellátott Mohács-Külvárosi
Plébániát egletlen plébániává összevonom. A Mohács-Külvárosi Plébánia ezzel megszűnik.
A Mohács-Belvárosi Plébánia megnevezése ettől kezdve Mohácsi Római Katolikus Plébánia
lesz, székhelye pedig 77OO Mohács, Szent Míhály tér 8. Az anyagijavak tekintetében így
rendelkezem, hogy a Mohács-Külvárosi P\ébánia tulajdona az összevont plébániát illesse.
Ennek megfelelően az összevont plébánián az előírásokat fígyelembe véve fajtánként egyegy anyakönyvet kell vezetni: kereszteltek, bérmáltak, elsőáldozők, házasultak, halottak
anyakönyve és jeglesek naplója. IJgyancsak egletlen pénztárkönyvben kell vezetni a
plébánia gazdasági tevékenységétis. A mindenkori plébánost tanácsaival segítő p\ébániai
képviselőtestületet úg, kell megújítani legkésőbb 2OJ,4. december 31-ig, hogy a plébánia
egész területén élő krisztushívők képviselete bíztosítva le5ren.

Ezen döntéseket a olelkek üdvösségét szoigálva,

a Maglarok Nagyasszony ának,
egybázmegyénk védőszentjeinek Szent Péter apostolnak és Szent Mór püspöknek, valamint
Szent Mihály és Szent István olta|mátkérve Krisztus Urunknak ajánljuk.
Pécs, 2072. december 20.
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