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7.

Isten Fia a magával egyesített emberi természetben halálával és
föltámadásával legyőzve a halált, megváltotta és új teremtménnyé formálta
át az embert (vö. Gal 6,15; 2Kor 5,17). Az összes nemzetből meghívott
testvéreit
Lelke
közlésével
titokzatosan
a
testévé
tette.
Ebben a testben Krisztus élete árad szét a hívőkbe, akik a szentségek által
titokzatos és valóságos módon egyesülnek a szenvedett és megdicsőült
Krisztussal. A keresztség által ugyanis Krisztushoz válunk hasonlóvá: "Mi
ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel" (1Kor
12,13). E szent szertartással megjelenik és megvalósul a Krisztus halálával
és föltámadásával való egyesülés: "A keresztségben ugyanis eltemettettünk
vele együtt a halálba"; ha pedig "halálának hasonlóságában egybenőttünk
vele, úgy leszünk föltámadásában is" (Róm 6,4-5). Az eucharisztikus kenyér
megtörésekor valóságosan részesedvén az Úr testéből fölemeltetünk a vele
és az egymással való kommunióra. "Mivel egy kenyér, egy test vagyunk mi
mindnyájan, akik egy kenyérből részesülünk." (1Kor 10,17). Így mi
valamennyien az ő testének tagjai leszünk (vö. 1Kor 12,27) "egyenként
pedig egymásnak tagjai" (Róm 12,5).
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URUNK MEGJELENÉSE (VÍZKERESZT)
Penyaforti Szent Rajmund áldozópap
URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
Szent Hiláriusz (Vidor) püspök és egyháztanító
Remete Szent Pál
Szent Antal apát
ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

VÍZKERESZT (JANUÁR 6.)
Jézus Krisztus nem csupán a zsidó nép által várt Messiásnak bizonyult, hanem
kereszthalálával az egész emberiségnek, minden népnek szabadulást szerzett.
Míg a jászolhoz siető pásztorok az ószövetségi választott népet képviselték,
addig a három napkeleti bölcs az egész emberiséget jelenítik meg. Így minden
nép számára – a mi számunkra is – kinyilvánult, megjelent Isten dicsősége és
jelenléte a betlehemi Gyermekben.
Vízkereszt főünnepéhez kapcsolódóan idén is lehetőség van a hagyományos
ház- és lakásmegáldást kérni. Aki szeretné otthonát megáldatni, kérjük, jelezze
ezt a plébániai irodákban, hivatali időben, illetve a szentmisék előtt vagy után a
sekrestyében!
Szentmisék rendje Vízkereszt főünnepén:
730 Ferences templom
1000 Bencés templom
NÉHÁNY

1700 Kálvária – Tókert
1800 Nagytemplom

GYAKORLATI TUDNIVALÓ

Az új esztendő kezdetén szeretnénk ezúton is néhány gyakorlati és hasznos
tudnivalót megosztani a kedves Testvérekkel.
Azok a felnőttek, akik szeretnének megkeresztelkedni, elsőáldozáshoz járulni
ill. bérmálkozni, azok egyénre szabott felkészítés után, általában húsvét
vigíliáján (nagyszombat este) részesülhetnek e szentségekben.
A házasságra készülőket kérjük, hogy a tervezett időpont előtt hat hónappal
jelentkezzenek a plébánián, az ő felkészítésük általában három-négy alkalomból
áll.
Sokan érdeklődnek az iránt, mi szükséges ahhoz, hogy keresztszülők ill.
bérmaszülők lehessenek. A feltételek azonosak: megkeresztelt, megbérmált,

elsőáldozásban részesültnek kell lenni, amennyiben az illető házas, fontos, hogy
a házasságot katolikus templomban kösse meg. Ezek a feltételek azért
lényegesek, mert ezek nélkül a keresztszülők nem tudnák teljesíteni
legfontosabb feladatukat, hogy segítsék a megkeresztelt gyermek szüleit a
keresztény nevelésben.
A 2015. évben nem változnak az egyházi szolgálatok stóladíjai, melyek a
következők: köznapi mise 1.600 Ft, vasár- és ünnepnapi mise (előesti is) 2.100
Ft, az esküvő 25.000 Ft, a temetés 21.500 Ft.
Az egyes plébániák fenntartását elsősorban az egyházközség tagjainak évente
fizetett önkéntes hozzájárulása biztosítja. Ennek az egyházközségi
hozzájárulásnak a minimum összege nyugdíjasok részére 3.500 Ft, keresettel
rendelkezőknek 4.000 Ft. Az elmúlt évhez hasonlóan a befizetése, készpénzátutalási megbízáson (sárga csekk) keresztül történik. Azon Testvéreknek, akik
szerepelnek rendszerünkben, postai úton juttatunk el készpénz-átutalási
megbízást (sárga csekk), akik pedig nem szerepelnek rendszerünkben, a
sekrestyében, vagy a plébánián kérhetnek. Ezúton is köszönjük a kedves
Testvérek eddigi, és ezutáni támogatását.
AJÁNLJUNK

FEL SZENTMISÉT ELHUNYTJ AIN KÉR T!

A SZENTATYA IMASZÁNDÉKA JANUÁR HÓNAPRA
Egyetemes: Hogy a különböző vallási hagyományokhoz tartozók és minden
jóakaratú ember együttműködjön a béke előmozdításában.
Evangelizációs: Hogy ebben az esztendőben, melyet a megszentelt életnek
szentelünk, a szerzetesek és a szerzetesnők újra felfedezzék a Krisztus-követés
örömét, és buzgón vegyenek részt a szegények szolgálatában.
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Gyónási lehetőség a Nagytemplomban: minden hétköznap 1745.
Szentségimádás a Ferences templomban: kedden, a 730 órai szentmise után 900-ig
Felnőtt katekézis (hittani témájú előadás): csütörtök 1700, Fő tér 10.
Bibliakör (a vasárnapi evangélium imádságos átelmélkedése): péntek 1700, Fő tér 10.
Esti dicséret (zsolozsma) / Litánia a Nagytemplomban: szombat 1735.

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

