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…
Ennek a messiási népnek a feje Krisztus, "aki vétkeinkért halált szenvedett
és megigazulásunkért föltámadt" (Róm 4,25), s most, miután minden mást
fölülmúló nevet kapott, dicsőségesen uralkodik a mennyben. Jogállása Isten
fiainak méltósága és szabadsága, kiknek szívében a Szentlélek úgy lakik,
mint templomban. Törvénye az új parancs, hogy úgy kell szeretnie,
ahogyan maga Krisztus szeretett bennünket (vö. Jn 13,34). S végül célja az
Isten Országa, melyet maga Isten kezdeményezett a földön, melynek egyre
terjednie kell, míg Isten tökéletessé nem teszi a történelem végén, amikor
megjelenik Krisztus, a mi életünk (vö. Kol 3,4), és "maga a teremtés a
mulandóság szolgai állapotából fölszabadul Isten gyermekeinek dicsőséges
szabadságára" (Róm 8,21). Így tehát ez a messiási nép, bár ténylegesen
nem foglal magába minden embert, s nem egyszer kisded nyájnak tűnik, az
egész emberiség számára az egység, a remény és az üdvösség nagyon erős
hajtása. Krisztus, aki ezt a népet az élet, a szeretet és az igazság
közösségévé alapította, eszközként is fölhasználja mindenki megváltására,
és elküldi az egész földkerekségre a világ világosságául és a föld
sójául (vö. Mt 5,13-16).
…
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ÚRNAPJA
Szentháromság vasárnapja utáni vasárnapon hálát adunk Jézus Krisztusnak, aki
önmagát adta nekünk az Oltáriszentségben. Nem hagyott bennünket magunkra,
hiszen a kenyér és a bor színe alatt nap mint nap találkozhatunk emberségével
és istenségével. Az Oltáriszentségben velünk élő Krisztust ezen a napon
körmenetben ünnepeljük templomainkban. A körmenet a Nagytemplomban a
900-kor kezdődő szentmise után lesz. Jó idő esetén a Szent Benedek (tókerti)
templom kertjében, a Kálvária templomnál pedig a Kálvária utcán tartjuk a
körmeneteket, mindkét helyen a 1000-kor kezdődő szentmisék után.
Kérjük azokat, akik ebben az évben járultak először szentáldozáshoz, hozzanak
magukkal virágszirmokat, és a körmenet alatt az Oltáriszentség elé hintsék
azokat!
JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉNEK

ÜNNEPE

Az ember személyének középpontja a szíve. Jézus Szíve az ő szerető
személyének igazi központja. Innen fakad Jézus szeretete minden ember iránt.
Ebből a forrásból meríthetünk mi is szeretetet életünk zarándokútján. Ezen az
ünnepen a pénteken szokott időben tartunk szentmiséket.

PAP-

ÉS DIAKÓNUSSZENTELÉS

VESZPRÉMBEN

Június 13-án, szombaton 1000 –kor a veszprémi Szent Mihály Bazilika –
Főszékesegyházban dr. Márfi Gyula érsek úr áldozópappá szenteli Östör Dániel
diakónust, valamint diakónussá szenteli Szalontai István Balázs akolitust.
Imádkozzunk az újonnan szentelendőkért, hiszen a mi szolgálatunkra adták oda
életüket! Kérjük Istent azért is, hogy sok fiatal tudjon örömmel igent mondani a
papi hivatásra!
TE DEUM

ÉS BALLAGÁS

A pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskola év végi hálaadó
Te Deum szentmiséjét június 12-én, pénteken 1100-kor mutatjuk be a
Nagytemplomban.
A végzős, nyolcadikos tanulók ballagására június 13-án, szombaton 1030-kor
kerül sor a Nagytemplomban.
J ELEN TKEZÉS

PAPI SZOLGÁLATRA

Akik papi hivatást éreznek magukban, és a Veszprémi Főegyházmegyében
kívánják szolgálatukat teljesíteni, azok ezt írásos kérelemben jelezzék az Érseki
Hivatallal, melynek levelezési címe: 8200 Veszprém, Pf. 109. Kérelmükhöz
csatolják friss keletű keresztlevelüket, kézzel írt önéletrajzukat, az érettségivagy előző félévi bizonyítványuk, esetleg a felsőbb iskolai végzettségüket
igazoló dokumentum másolatát, plébánosuk vagy lelkivezetőjük ajánló sorait
legkésőbb június 15-ig.
A jelentkezők írásos meghívót kapnak a Szemináriumtól.
A kispapjelöltek június 27-én, szombaton 1000-kor találkoznak a Boldog Gizella
Szemináriumban, ahol ismerkedhetnek a Papnevelő Intézettel, az elöljárókkal
és egymással. A felvételi vizsga az Érsekségen június 29-én, hétfőn 1000-kor
kezdődik.
A SZENTATYA IMASZÁNDÉKA JÚNIUS HÓNAPRA
Egyetemes: Hogy az elvándorlók és a menekültek befogadásra találjanak, és
tisztelettel bánjanak velük abban az országban, ahová érkeznek.
Evangelizációs: Hogy a Jézussal való személyes találkozás sok fiatalban
ébressze fel annak a vágyát, hogy életüket felajánlják a papságra vagy
szerzetességre.
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1730 Kálvária
1800 Tókert
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Gyónási lehetőség a Nagytemplomban: minden hétköznap 1845.
Szentségimádás a Ferences templomban: kedden, a 730 órai szentmise után 900-ig.
Esti dicséret (zsolozsma) / Litánia a Nagytemplomban: szombat 1835.

ELÉRHETŐSÉGEINK
Szent István plébánia

8500 Pápa, Fő tér 10.
Tel.: 89/324-105
Email: plebaniapapa1@globonet.hu
Web: http://papa.veszpremiersekseg.hu
Hivatali idő:
hétfő – péntek: 900 – 1200

Kálvária plébánia

8500 Pápa, Kálvária u. 13.
Tel: 89/324-621
Hivatali idő:
hétfő és szerda: 1000 – 1200

Szent Benedek plébánia 8500 Pápa, Aradi u. 7.
Tel: 89/313-409
20/770-06-81
Email: sztbenedekplebania@invitel.hu
Hivatali idő:
hétfő:
900 – 1200
kedd:
1630 – 1730
péntek:
900 – 1200

