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10.
Az Úr Krisztus, az emberek közül választott főpap (vö. Zsid 5,1-5) az új népet
"Istennek és Atyjának országává és papjaivá tette" (Jel 1,6; vö. 5,9-10). A
megkereszteltek ugyanis az újjászületés és a Szentlélek kenete által lelki házzá és
szent papsággá szenteltetnek, hogy a keresztény ember minden cselekedete által
lelki áldozatokat ajánljanak föl, és annak erőit hirdessék, aki a sötétségből meghívta
őket csodálatos világosságára (vö. 1Pt 2,4-10). Ezért Krisztus tanítványai
valamennyien az imádságban állhatatosan és együtt dicsőítve Istent (vö. ApCsel
2,42-47) adják oda önmagukat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul (vö. Róm 12,1),
és a földön mindenütt Krisztusról tanúskodjanak, s az érdeklődőknek adjanak
számot az örök élet bennük élő reményéről (vö. 1Pt 3,15).
A hívők közös papsága és a szolgálati, azaz hierarchikus papság -- jóllehet nemcsak
fokozatilag, hanem lényegileg különböznek egymástól -- egymásra vannak
rendelve; mert mindegyik a maga sajátos módján Krisztus egy papságából
részesedik.
Akit a szolgálati papságra szenteltek föl, szent hatalom birtokában kialakítja és
kormányozza a papi népet, Krisztus személyében létrehozza az eucharisztikus
áldozatot, és az egész nép nevében fölajánlja Istennek; a hívek pedig királyi
papságuk erejével részt vesznek az eucharisztikus áldozatban, és azt a szentségek
felvételében, az imádságban és hálaadásban, a szent élet tanúságtételével,
önmegtagadással és tevékeny szeretettel gyakorolják/valósítják meg.

KALENDÁRIUM
Október
28. szerda
SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ
APOSTOLOK
Október
31. szombat Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú
November 1. vasárnap MINDENSZENTEK
November 2. hétfő
HALOTTAK NAPJA
November 3. kedd
Porres Szent Márton szerzetes
November 4. szerda
Borromeo Szent Károly püspök
November 5. csütörtök SZENT IMRE HERCEG
November 8. vasárnap ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
ÓRAÁTÁLLÍTÁS – TÉLI MISEREND
Az Európai Unió szabályozása alapján a nyári időszámítás minden tagállamban
március utolsó vasárnapján kezdődik, és október utolsó vasárnapján ér véget.
Az idén, így október 25-én, vasárnap hajnali háromról kettőre állítjuk vissza az
órákat.
25-étől a miserend a téli időszámításhoz igazodik:
Nagytemplom
minden nap
1900 helyett 1800
Tókert
hétfőtől szombatig
1800 helyett 1700
Kálvária
szombat és elsőpéntek 1730 helyett 1700
A miserenddel együtt változnak a Fő téri plébánián tartott összejövetelek
időpontjai is:
Felnőtt katekézis
csütörtök
1800 helyett 1700
Továbbá a Tókertben a hivatali idők is változnak:
Hivatali óra (Tókert) kedd
1630 – 1730 helyett 1530 – 1630
M IN D EN SZ EN TE K – H A LO TTA K NA PJA
Mindenszentek (november 1. - vasárnap):
Ferences templom 700 Szentmise
Nagytemplom
900 Szentmise
1100 Szentmise
1800 Szentmise, majd ájtatosság a halottakért
Kálvária
800 Szentmise
1000
1700 Szentmise, majd ájtatosság a halottakért a temetőben

800 Szentmise
1000 Szentmise
Halottak Napja (november 2. -hétfő):
Bencés templom 1000 Szentmise
Nagytemplom
1800 Szentmise, majd ájtatosság a halottakért
Kálvária
1000 Szentmise
1700 Szentmise
Tókert
1700 Szentmise, majd ájtatosság a halottakért a temetőben
Tókert

A Halottak-esti ájtatosság a Nagytemplomban az esti szentmiséket követően a
templomban, a Kálvária templomban pedig a szentmisét követően a temetőben
lesz.
Aki temetőt ájtatos lélekkel látogat, és legalább lélekben imádkozik a
meghaltakért, november 1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek:
gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára.
Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap déltől a halottak napját
követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes
búcsút nyerhetnek a fentebb leírt feltételekkel.
AJÁNLJUN K FEL SZENTMISÉT ELHUNYTJ A INKÉR T!
Az előző évhez képest megdöbbentő mértékben lecsökkent a szentmiseszándékok
száma.
Mindez jelzi azt a sajnálatos tényt, hogy egyre kevesebben hisznek a
szentmiseáldozat végtelen értékében. Ezért inkább koszorúhalmokat és
mécseshegyeket emelünk szeretteink sírján. Pedig a tisztuló lelkeken leginkább
azzal segíthetünk, hogy szentmisét ajánlunk fel értük, amelynek erejéből
megrövidülhetnek szenvedéseik.
Vegyük komolyan az örök életet, és segítsünk elhunytjainkon azzal, hogy
szentmisét mondatunk értük!
A SZENTATYA IMASZÁNDÉKA NOVEMBER HÓNAPRA
Egyetemes: Hogy meg tudjunk nyílni a személyes találkozásra és a párbeszédre
mindenkivel, azokkal is, akiknek a miénktől eltérő a meggyőződése.
Evangelizációs: Hogy az Egyház pásztorai odaadóan szeretve a saját nyájukat
képesek legyenek őket útjukon kísérni és reményüket ébren tartani.

SZENTMISÉK
Vasárnap

700
800
900
1000
1100
1800

ÉS ÁLLANDÓ LELKI PROGRAMOK

Ferences templom
Kálvária – Tókert
Nagytemplom
Kálvária – Tókert
Nagytemplom
Nagytemplom

Hétfő

17
1800

Tókert
Nagytemplom

Kedd

730
1700
1800

Ferences templom
Tókert
Nagytemplom

00

Szerda

1700 Tókert
1800 Nagytemplom

Csütörtök

1700 Tókert
1800 Nagytemplom

Péntek

730 Nagytemplom
1700 Tókert
1800 Nagytemplom

Szombat

1700 Kálvária
1700 Tókert
1800 Nagytemplom

Rózsafüzér és litánia a Nagytemplomban: októberben minden nap 1715, novembertől
elsőszombatokon litánia 1745.
Gyónási lehetőség a Nagytemplomban: októberben minden hétköznap 1715,
novembertől 1745.
Szentségimádás a Ferences templomban: kedden, a 730 órai szentmise után 900-ig.
Felnőtt katekézis (hittani témájú előadás): októberben csütörtök 1630, novembertől
1700 Fő tér 10.

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:
1530 – 1630
péntek:
900 – 1200

