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"Ő tartja fenn az egész testet és ő fogja össze ízületekkel és
izmokkal, s Isten szerint való növekedéséről is ő gondoskodik" (Kol
2,19). Ő osztja szét állandóan testében, vagyis az Egyházban a
szolgálatok ajándékait, melyekkel az ő erejével üdvös szolgálatot
nyújtunk egymásnak, hogy az igazságot cselekedvén a szeretetben,
mindenben felnőjünk Őhozzá, aki a mi Fejünk (vö. Ef 4,11-16 a
görögben).
Annak érdekében, hogy Benne szüntelenül megújuljunk (vö. Ef
4,23), a Lelkéből adott nekünk, aki egy és ugyanaz a Főben és a
tagokban, az egész testet úgy élteti, fogja össze és mozgatja, hogy
tevékenységét ahhoz a szerephez hasonlíthatták az egyházatyák,
melyet az életelv, azaz a lélek tölt be a testben.
…
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KALENDÁRIUM
24. kedd
SZENT MÁTYÁS APOSTOL
1. vasárnap NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
4. szerda
Szent Kázmér
7. szombat Szent Perpétua és Szent Felicitász vértanúk
8. vasárnap NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA

E LS Ő Á LDO ZÓ K ÉS B ÉRMÁ LKO ZÓ K KIV Á LA S Z TÁS A
A Nagytemplomban március 1-jén, nagyböjt 2. vasárnapján, a 900 órai
szentmisében választjuk ki a katolikus iskola elsőáldozásra és bérmálkozásra
készülő tanulóit. Egy héttel később, március 8-án, nagyböjt 3. vasárnapján, a 900
órai szentmise keretében választjuk ki a Nagytemplomban az állami fenntartású
iskolákban tanuló, elsőáldozásra és bérmálásra készülőket.
Imádkozzunk értük, hogy Egyházunk hűséges és tanúságtevő tagjai legyenek!
BÖJ TI 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 jóllakniuk.
Nagyböjt péntekjein 14 éves kortól nem fogyasztunk húst.
Az év többi pénteke is bűnbánati nap, amikor hústól való tartózkodással, vagy
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. A Fő téri plébánián
szokásos péntek délutáni bibliakör, nagyböjt péntekjein elmarad.
Ne féljünk a szenvedő Krisztusra tekinteni, hiszen értünk hordozta keresztjét, és ma
is velünk hordozza életünk keresztjeit!
E LS ŐP ÉN TEK - E LSŐ S ZO MB A T
Március 6-án lesz elsőpéntek. Ezen a napon 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 adja meg az
illető elérhetőségét.
Elsőpénteken délután 1500-kor van a Szeretetláng imacsoport összejövetele a Fő
téri plébánián
Elsőszombaton délután 1600-kor van a Fő téri Rózsafüzér Társulat titokcseréje
SZENT MÁTYÁS

APOSTOL

– FEBRUÁR 24.

.
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 kiadás 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 MÁRCIUS HÓNAPRA
Egyetemes: Hogy mindazok, akik tudományos kutatásokban vesznek részt, az
emberi személy egésze javának szolgálatára szenteljék magukat.
Evangelizációs: Hogy egyre elismertebb legyen mindaz a sajátos többlet, amit
a nő ad az Egyháznak.
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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.
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

