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AZ EGYHÁZ MISZTÉRIUMÁRÓL
7.
…
Ennek a testnek a feje Krisztus. Ő a láthatatlan Isten képmása, és benne
teremtetett minden. Ő előbb van mindennél, és minden Benne áll fönn. Ő a
feje a testnek, mely az Egyház. Ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül,
hogy övé legyen az elsőség mindenben (vö. Kol 1,15-18). Hatalmas
erejével uralkodik az égieken és a földieken, s mindent fölülmúló
tökéletességével és tevékenységével az egész testet betölti dicsőségének
gazdagságával (vö. Ef 1,18-23).
Minden tagnak hasonlóvá kell formálódnia Őhozzá, amíg Krisztus ki nem
alakul bennük (vö. Gal 4,19). Ezért fölvétetünk az Ő életének
misztériumaiba, hasonlóvá válunk Őhozzá vele együtt meghalván és
föltámadván, míg csak együtt nem fogunk uralkodni vele (vö. Fil 3,21; 2Tim
2,11; Ef 2,6; Kol 2,12 stb.). Amíg a földi élet zarándokútját járjuk, és a
szorongatások és üldözések közepette az Ő nyomában járunk, mint test a
fővel részesülünk az Ő szenvedéseiben, együtt szenvedvén vele, hogy vele
együtt meg is dicsőüljünk (vö. Róm 8,17)
…
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A

BETEGEK VILÁGNAPJA

–

FEBRUÁR

11.

1858. február 11-én jelent meg Lourdes-ban a Boldogságos Szűz Mária. Ez a
nap a betegek világnapja. Ne feledkezzünk meg betegeinkről, akik testi
gyöngeségük és öregségük miatt fokozottan vágynak a szeretetre és Isten
közelségére!
Gondoskodjunk róluk, és ne csupán fizikai ellátásukról vagy gyógykezelésükről!
Lelki szükségleteiket is vegyük észre! Ha nem tudnak elmenni már a templomba,
hívjunk hozzájuk időnként papot, és amikor pedig elközeleg a haláluk órája, ne
maradjanak szentségek nélkül! Ne fosszuk meg őket a lelki megerősítéstől! Ne
várjunk az utolsó percig!
HAMVAZÓSZERDA –

FEBRUÁR

18.

Krisztus feltámadásának ünnepére készülünk elő a nagyböjt idején, amely
hamvazószerdával veszi kezdetét. E napon 800 órakor szentmisét tartunk a
Nagytemplomban a Katolikus Iskola diákjainak. Az esti szentmiséken, illetve
nagyböjt 1. vasárnapján lesz lehetőség az ilyenkor szokásos hamvazkodásra.
BÖJTI

FEGYELEM

Hamvazószerda – február 18. – és nagypéntek – április 3. – szigorú böjti napok.
E napokon a 18 és 60 év közöttieknek csak háromszor szabad étkezniük, és
csak egyszer szabad jól lakniuk. Húseledelt 14 éves kortól nem szabad
fogyasztani.
Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól nem fogyasztunk húst.

Az év többi pénteke is bűnbánati nap, amikor hústól való tartózkodással, több
imádsággal vagy egyéb jócselekedettel emlékezünk meg Krisztus haláláról.
Böjti lemondásaink elsődleges célja nem az éhezés vagy az önsanyargatás,
sokkal inkább a lényegesre való odafigyelés, és a rászorulókkal való együttérzés
elősegítése. Legfontosabb böjti teendőnk pedig az Istentől elszakító bűneinktől
való szabadulás a szentgyónásban.
KERESZTÚT
Nagyböjt péntekjein az esti szentmisék előtt keresztutat járunk, 1615-kor a Szent
Benedek (Tókert) templomban, 1715-kor a Nagytemplomban. Ne féljünk a
szenvedő Krisztusra tekinteni, hiszen értünk hordozta keresztjét, és ma is velünk
hordozza életünk keresztjeit.
TEMPLOMI

G YŰJ TÉS A KATOLIKUS IS KOLÁK JAVÁRA

A február 22-én, nagyböjt 1. vasárnapján adott perselyadományainkat a katolikus
oktatás céljaira gyűjtjük. Adományaikat előre is köszönjük!
FELNŐTT

KATEKÉZIS ÉS

BIBLIAKÖR

Február 12-én és 13-án a Fő téri plébánián elmarad a felnőtt katekézis és a
bibliakör összejövetele.
RENDELKEZÉS

A

SZJA 1+1 %-ÁRÓL

Az állampolgárok május 20-ig rendelkezhetnek személyi jövedelemadójuk
1+1%-áról. Köszönjük azoknak a testvéreknek a nagylelkűségét, akik az előző
években a Magyar Katolikus Egyházat támogatták ezzel a felajánlással. Kérünk
mindenkit, hogy ebben az évben is egyházunk javára rendelkezzenek, hiszen
számos személyi jellegű és dologi kiadást finanszírozása ebből a felajánlásból
történik. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
A második 1% felajánlásával pedig segítsük valamely egyházi intézményt, vagy
keresztény értékrendet valló szervezetet.
Fejezzük ki ilyen módon is az Egyházhoz tartozásunkat!
A SZENTATYA IMASZÁNDÉKA FEBRUÁR HÓNAPRA
Egyetemes: Hogy a börtönök lakóinak, különösen is a fiataloknak, legyen
lehetőségük az emberekhez méltó élet újraépítésére.
Evangelizációs: Hogy az elváltak befogadásra és támogatásra találjanak a
keresztény közösségben.
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Szerda

1700 Tókert
1800 Nagytemplom

Csütörtök

1700 Tókert
1800 Nagytemplom

Péntek

730 Nagytemplom
1700 Tókert
1800 Nagytemplom

Szombat

1700 Kálvária
1700 Tókert
1800 Nagytemplom

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

