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A II. Vatikáni Zsinat LUMEN GENTIUM kezdetű
dogmatikus konstitúciója az Egyházról
Első fejezet
AZ EGYHÁZ MISZTÉRIUMÁRÓL
2. Az örök Atya bölcsességének és jóságának teljesen szabad és titokzatos
terve szerint teremtette az egész világot, elhatározta, hogy az embereket
fölemeli az isteni életben való részesedésre, s amikor Ádámban elbuktak,
nem hagyta el őket, hanem Krisztusra, a Megváltóra való tekintettel "aki a
láthatatlan Isten képmása és az egész teremtés elsőszülötte" (Kol
1,15) mindig segítséget nyújtott az üdvösséghez. Az Atya az összes
választottat öröktől fogva "előre ismerte és arra rendelte őket, hogy Fiának
képmását öltsék magukra, hogy Ő legyen az elsőszülött a sok testvér
között" (Róm 8,29). Úgy határozott, hogy a Krisztusban hívőket a szent
Egyházba hívja össze, melyet a világ kezdete óta előképek jeleztek, Izrael
népének története és az Ószövetség csodálatosan előkészített, a végső
időkben megalapíttatott, a Szentlélek kiáradásakor nyilvánvalóvá lett, s az
idők végén dicsőségesen be fog teljesedni. És akkor, ahogyan a
Szentatyáknál olvassuk, Ádámtól és "az igaz Ábeltől az utolsó választottig"
mind
összegyűlnek
az
Atyánál
az
egyetemes
Egyházban.

KALENDÁRIUM
Szeptember 15. hétfő
Szeptember 16. kedd

A fájdalmas Szűzanya
Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök
vértanúk
Szeptember 17. szerda
Bellarmin Szent Róbert püspök és egyháztanító
Szeptember 19. péntek
Szent Januáriusz püspök és vértanú
Szeptember 20. szombat Kim Taegon Szent András áldozópap, Csong
Haszang Szent Pál és társaik, koreai vértanúk
Szeptember 21. vasárnap ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP
Szeptember 23. kedd
Pietrelcinai Szent Pio szerzetes és áldozópap
Szeptember 24. szerda
SZENT GELLÉRT PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ
Szeptember 26. péntek
Szent Kozma és Damján vértanúk
Szeptember 27. szombat Páli Szent Vince áldozópap
Szeptember 28. vasárnap ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP (Szentírás vasárnapja)
IFJ ÚSÁG
Szeptember 20-án, szombaton kerül megrendezése a Sümegi Ifjúsági Találkozó.
Ez a találkozó jó lehetőséget kínál arra, hogy a Főegyházmegye területén élő
fiatalok megismerkedjenek egymással, találkozzanak a saját korosztályukba
tartózó többi kereszténnyel is. A találkozón részt vesznek pápai fiatalok is
Megyesi Ferenc káplán atya vezetésével.
SZENT GELLÉRT NAPJA
Szeptember 24-e Szent Gellért püspök és vértanú, a katolikus iskolák
védőszentjének ünnepe. Az ünnep alkalmából a pápai Szent István Katolikus
Általános Iskola diákjai 800 órai kezdettel ünnepi szentmisén vesznek részt a
Nagytemplomban.
A veszprémi ünnepség a Szent Mihály Bazilika Székesegyházban 1500 órakor
kezdődő szentmisével veszi kezdetét, melyet dr. Márfi Gyula érsek mutat be. A
szentmisét követően az érseki palotában kerülnek átadásra a Szent Gellért-díj
arany és ezüst fokozatú elismerései. Ezt a díjat a Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia alapította azzal a céllal, hogy lehetőséget teremtsen a katolikus
közoktatásban végzett kiemelkedő munka elismerésére.

HITOKTATÁS
Szeptember 28-án, vasárnap, a 900 órai szentmise lesz a tanévnyitó szentmiséjük
azon gyermekeknek, akik önkormányzati fenntartású iskolákban tanulnak
hittant. Sok szeretettel hívjuk és várjuk mindazon hittanos gyermekeket és
szüleiket, akik önkormányzati fenntartású iskolában tanulnak.
Egyúttal ismételten felhívjuk minden kedves hívő figyelmét, hogy csak azon
gyermekek járulhatnak az első szentáldozáshoz és a bérmálkozáshoz, akik az
iskolákban részt vettek a hittan oktatásban és rendszeresen járnak szentmisére.
SZENTÍRÁS

VARÁRNAPJA

Minden esztendőben szeptember utolsó vasárnapján a Szentírás kiváló ismerője
és fordítója, Szent Jeromos ünnepéhez (szeptember 30.) kapcsolódóan tartjuk
meg a Katolikus Egyházban a Szentírás vasárnapját. A Biblia 45 ószövetségi és
27 újszövetségi iratát jogosan tartjuk szentnek, hiszen hitelesen tesz tanúságot
az isteni kinyilatkoztatásról. Talán arra érdemes odafigyelni ezen az ünnepen,
hogy a Szentírás mennyiben lehet számunkra a hit forrása és közvetítője. A hit
forrása és közvetítője az ember számára természetesen maga Jézus Krisztus, az
Isten Igéje, aki jelen van a Szentírásban, mint Isten igéjében, szavában.
ZARÁNDOKLAT
Előre hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy a Rózsafüzér Társulat szokásos
októberi zarándoklatára már lehet jelentkezni. A zarándoklat október 18-án,
szombaton 800 órakor indul a várkerti parkolóból. Az idei zarándoklat célja
Csatka. Jelentkezni 500 Ft előleg befizetésével a plébánián, vagy a
sekrestyékben lehet.

A SZENTATYA IMASZÁNDÉKA SZEPTEMBER HÓNAPRA
Általános: (Értelmi fogyatékosok): Hogy az értelmi fogyatékosok megkapják
azt a szeretetet és segítséget, amelyre a méltóságteljes élethez szükségük van.
Missziós: (Szegények szolgálata): Hogy a keresztények – Isten szavától ihletve
– elkötelezzék magukat a szegényeknek és a szenvedőknek nyújtandó
segítségben.
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1800 Tókert
1900 Nagytemplom

Gyónási lehetőség a Nagytemplomban: minden hétköznap 1845.
Szentségimádás a Ferences templomban: kedden, a 730 órai szentmise után 900-ig
Felnőtt katekézis (hittani témájú előadás): csütörtök 1800, Fő tér 10.
Bibliakör (a vasárnapi evangélium imádságos átelmélkedése): péntek 1800, Fő tér 10.
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

