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Hétfő reggelre virradt a Nap,
boldogan kelt fel a pap.
Elindult egy olyan hét,
melyet újra átélnék.

Szekér vitt le egy monostorhoz,
a 700 éves templomhoz.
Onnan mentünk le a strandra,
ábrahámhegyi homokra.

Imádság közt, áldásokkal,
remek, jó programokkal.
5 napon át keresztül,
a hittan tábort elkezdtük.
Érkezés után túráztunk,
egy meredek hegyet megmásztunk.
Várrom várt ránk a tetején,
megérte a tájképért.

Különleges nap kezdődött,
a víz nagyon tetőzött.
Csütörtökön a katamarán,
Fonyód felé vette az irányt.
Sorsfordító út jött el,
mellyel a jövő dőlt el.
Leánykérés volt a tetőn,
mely után durrant a pezsgő.

Kakas keltett kedd hajnalban,
ezért voltunk ’Tomajban.
Jó volt a Badacsony,
főképp a Balaton.

Már csak 24 óra,
de nincs okunk a búra.
Mert vár a strand minket,
csobbanunk még egyet.

Hosszú nap vette kezdetét,
bár nagyon hamar véget ért.
Szerda pörgős tempója,
csak lett volna még egy óra.

Utána már pakolás,
megható búcsúzás.
A tábor bezárul ,
de visszavár barátul .

Salföldre vitt az utunk,
egy majorban találtuk magunk.
Láttunk honos állatokat,
szürkét, rackát, lovakat.

Az én véleményem nem merész,
nekem nagyon tetszett az egész.
Köszönöm, hogy itt lehettem,
jövőre is beneveztem.

Hegyi Barna Péter – 8. osztály
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KALENDÁRIUM
ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP
SZENT MÁRK, ISTVÁN ÉS MENYHÉRT
ÁLDOZÓPAPOK, KASSAI VÉRTANÚK
SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE
(KISBOLDOGASSZONY)
Claver Szent Péter áldozópap
Szűz Mária szent neve
ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
A SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA
A Fájdalmas Szűzanya
Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök
vértanúk
Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító
Szent Januáriusz püspök és vértanú
ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

BÚCSÚ ÉS MEGEMLÉKEZÉS A FERENCES TEMPLOMBAN
A Ferences templom búcsújának napja szeptember 8-a, Kisboldogasszony
ünnepe. Az ünnepi szentmisét szeptember 6-án, vasárnap 1900-kor tartjuk,
melyet megelőzően 1845-kor megemlékezünk az I. Világháború hősi
halottjairól. A megemlékezés és koszorúzás a templom külső falában található
emlékműnél kerül megrendezésre.
Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy ezen a napon a Nagytemplomban
nem tartunk 1900-kor szentmisét.
BÚCSÚ A KÁLVÁRIA TEMPLOMBAN
A Kálvária templom búcsújának napja szeptember 15-e, Fájdalmas Szűzanya
ünnepe. Az ünnepi szentmisét szeptember 13-án, vasárnap 1000-kor tartjuk. A
szentmise előtt, 900-tól keresztutat járunk a Kálvária utcában. Sok szeretettel
hívunk és várunk mindenkit a szentmisét követően a plébániaudvarban egy
szerény agapéra. Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy ezen a napon a 8 00kor kezdődő szentmise elmarad.
BÚCSÚ A KASTÉLYKÁPOLNÁBAN
Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe a kastély kápolnájának búcsúnapja.
Szeptember 14-én, hétfőn tartjuk az ünnepi búcsúi szentmisét 1800-tól.

AVE KISBOLDOGASSZONY!
’Ave Kisboldogasszony!’ címmel hangversenyt és előadást rendezünk a
Ferences templomban szeptember 13-án, vasárnap 1800-kor. A Ferences rend
életéről Mezei Zsolt könyvtáros, ferences öregdiák tart előadást. Az est szólistái
Eisenbeck Ágota (ének), Kohári Bernadett (ének), valamint Mészáros Sándorné
(cselló). A hangversenyre és előadásra a belépés ingyenes, a templom
fenntartására adományokat hálásan fogadunk.
E LS ŐP ÉN TEK
Előzetes kérésre minden hónapban elsőpénteken látogatjuk meg azon
testvéreinket, akik betegségük miatt nem tudnak a szentmiséken részt venni.
Kérünk mindenkit, amennyiben a családjában, ismeretségi körében, vagy
szomszédságában tudomása van olyan betegről, aki akadályoztatottsága miatt
nem tud szentségekhez járulni, a szentmisék után a sekrestyében, vagy
plébániáink elérhetőségein adja meg az illető elérhetőségét.
HITOKTATÁS
Augusztus 28-án a veszpréni Szent Mihály bazilikában tartott Veni Sancte
szentmisével Márfi Gyula érsek úr megnyitotta a 2015/2016-os tanévet. A pápai
Szent István Római Katolikus Általános Iskola tanévnyitó szentmiséjét
augusztus 31-én tartottuk a Nagytemplomban. Azon gyermekeket, akik
önkormányzati fenntartású iskolákban tanulnak hittant, szeptember 27-én,
vasárnap, a 900 órai szentmisére várjuk a Nagytemplomba, ahol számukra
tartunk tanévnyitó szentmisét. Az állami rendelkezéseknek megfelelően a
kötelező hit és erkölcstan tanítás az idei tanévtől már az 1., a 2., 3., és az 5., 6.,
7. évfolyamokban zajlik. Felhívjuk minden kedves hívő figyelmét, hogy csak
azon gyermekek járulhatnak az első szentáldozáshoz és a bérmálkozáshoz, akik
az iskolákban részt vettek a hit és erkölcstan oktatásban.
A SZENTATYA IMASZÁNDÉKA AUGUSZTUS HÓNAPRA
Egyetemes: Hogy gyarapodjanak a képzés és a munka lehetőségei a fiatalok
számára.
Evangelizációs: Hogy a hitoktatók hiteles tanúságtevői legyenek annak a
hitnek, amelyet hirdetnek
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Gyónási lehetőség a Nagytemplomban: minden hétköznap 1845.
Szentségimádás a Ferences templomban: kedden, a 730 órai szentmise után 900-ig.
Litánia a Nagytemplomban: elsőszombat 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

