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Papszentelés
”2009”
Varga Sándor
áldozópappá
szentelése
2008. december
8-án vettünk részt Varga Sándor diakónussá
szentelésén, 2009. június 20-án pedig a pappá
szentelésén. Minden
évben, június 3. szombatján van a pap-és diakónusszentelés a váci
székesegyházban. Erre az alkalomra a váci egyházmegye
papsága és a hívek összejönnek. Az idén 5 diakónust
szentelt pappá Dr. Beer Miklós püspök úr, valamint 3
akolitust diakónussá.
Nagy öröm volt bennünk, hogy Sándor eljutott a papszentelésig. Szelevényből, Haleszból, Kunszentmártonból, Lakitelekről, Tiszasasról és Tiszaugról indultunk útnak. A váci székesegyház zsúfolásig megtelt az ünnepi
szentmisére. A főpásztor Dr. Beer Miklós, valamint a
segédpüspöke Dr. Varga Lajos, a papság, a szentelendők, a kispapok és a ministránsok együtt vonultunk
át a püspökség épületéből a székesegyházba. Az ünnepi
szentmise fényét a székesegyház Szent Cecília Énekkara
emelte Varga László tb. kanonok, karnagy, egyházmegyei zeneigazgató vezetésével.
Néhány gondolat általában a papszentelésről
Az egyházi rend az a szentség, amelyben Isten az erre
kiválasztott férfiakat eltörölhetetlen jeggyel jelöli meg,
és különös módon részesíti Krisztus papságában.
Isten az ószövetségben Lévi törzsét választotta ki a liturgikus szolgálatokra. Az volt a papság feladata, hogy
Isten előtt az embereket képviselje és áldozatokat mutassanak be. Ezek az áldozatok elégtelenek voltak az üdvösség kieszközlésére. Ezt kizárólag Krisztus tudta véghez vinni, aki "az egyetlen közvetítő Isten és ember között" (1Tim 2,5). Ugyancsak ő az, aki "egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket" (Zsid
10,14). A keresztség szentsége révén mindenki részesül
Krisztus főpapi, prófétai és királyi küldetéséből. Ezt a
hit, remény és szeretet megélésében tanúsítja a keresztény ember. Azonban Jézus szünet nélkül építi és vezeti
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Egyházát. Ez a vezetés - éppen a tanítványok kiválasztása és nevelése bizonyítja - az egyházi rend szentsége által történik.

Liturgiájának kialakulása
A püspök szentelésről az Apostolok Cselekedeteiben
ezt olvassuk: "Egy nap, amikor az istentiszteletet tartották és böjtöltek, így szólt hozzájuk a Szentlélek: Rendeljétek nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amit
szántam nekik. Erre böjtöt tartottak, majd rájuk tették a
kezüket és útnak indították őket" (13,2-3). A diakónus
szentelésről pedig ezt találjuk, miután kiválasztásuk
megtörtént: "Az apostolok elé állították őket, azok
imádkoztak és rájuk tették a kezüket" (6,6). Így a kézrátétel és a szentelési imádság a lényegi része a püspök,
pap és diakónus szentelésnek. Erről tanúskodik Hippolütosz Az Apostoli hagyomány (3. század) c. művében.
Később az egyes szenteléseknél a szentségi fokoknak
megfelelően átadják a szereket is. Már az ősegyház korából ismert, hogy különböző szolgálatokra (felolvasó, ajtónálló, stb.) is választottak alkalmas személyeket, akik
megbízásukat imádság keretében kapták.

A papszentelés
a.) A szentelendők bemutatása után homília és a
szentelendők ígérete következik feladatuk hűséges vállalásáról.
b.) A Mindenszentek litániája alatt a szentelendő
leborul a földre, míg mindenki térdelve imádkozik.
c.) A szentelő püspök a kezét a szentelendők fejére teszi. A jelenlévő papok papi hatalmuk jelét, a stólát
nyakukba véve a szentelendők fejére teszik kezüket, jelezve, hogy imádságukkal ők is részesei új testvérük
szentelésében. A szentelési imádság lényegi része így
hangzik:
Add meg e szolgáidnak, kérünk mindenható Atyánk, az
áldozópapi méltóságot, és újítsd meg szívük mélyén a
szentség Lelkét, hogy tőled, Istentől kapják meg a papságnak ezt a második rendjét, életük legyen az erények
példája.
d.) A felszentelt új papokra ráadják a stólát és
miseruhát és kezüket krizmával megkeni a szentelő püspök. Sorban átadja szolgálatuk eszközeit: az ostyát a paténán, a borral megtöltött kelyhet. Először a püspök,
majd a papok is békecsókot váltanak a most felszentelt
papokkal.

HÍRLEVÉL

2. oldal

2009 június 21. vasárnap
Másnap, azaz vasárnap délelőtt 11.00 órai kezdettel mutatta be Sándor első szentmiséjét a csépai
templomban. Sok ismerős, vendég, rokon, jóbarát jött
el erre az alkalomra. Hálás szívvel állt Sándor atya a frissen megáldott új miseruhában az oltár elé. Együtt imádkoztunk vele és érte.
A szentmisét követően újmisés áldásban részesültek a
jelenlévők. Köszönjük a jó Istennek Sándor hivatását,
elköteleződését Isten és az ő Egyháza felé. Imádkozzunk érte, hogy hűségesen szolgálja Isten népét ott,
ahová a főpásztor küldi.
A szentmisét követően agapéra, majd ünnepi ebédre került sor. Köszönöm mindazok imáját, szolgálatát, anyagi
és lelki hozzájárulását, akik ezt az ünnepi alkalmat jó
szándékkal támogatták.
Szelevényben aznap este 6 órai kezdettel mutatta be Sándor első szentmiséjét.

2009. május

JÚLIUSI ÉS AUGUSZTUSI
ESEMÉNYEI
Július minden szerdáján a gyermekek számára
játékos délután szervezünk a csépai plébánián. Jó idő
esetén strandra megyünk. Első alkalom: július 2. szerda;
14.00-20.30. Tisztelettel kérjük a hittanos gyermekek
szüleinek segítségét, hogy a gyermekek átjuthassanak
Csépara, jó idő esetén strandra.
Július 05. Öregdiákok találkozója Csépán. Ünnepi szentmise 10.00 órai kezdettel, majd Papp Erzsébet
és Tóth Vilmos orgonahangversenyére kerül sor.
Július 25. Szent Jakab apostol ünnepe, a csépaitemplom védőszentje; 10.00 ünnepi szentmise
Július 26. 11.00 A csépai templom búcsúünnepe,
a 4 csépai származású pap (Dombi Ferenc, Varga István, Pintér Gábor és Varga Sándor) részvételével. 15.30
Ünnepi hangverseny a tiszaalpári kórus előadásában.
Augusztus 11-16. nyári tábor Tiszajenőn. Jelentkezési határidő: augusztus 06. csépai plébánia Tájékoztató szülőknek: augusztus 7-én este 19.30-kor a plébánián.
Augusztus 20. Szent István király ünnepe. Ünnepi szentmise 18:00.
Augusztus 26-30. váci egyházmegyei gitártábor
Csépán, a missziósházban.

Sok szeretettel várunk minden testvérünket
programjainkra.
_____________________________________
Kérés

Tisztelettel kérem a lakosság szíves anyagi támogatását a templom és a plébániához építendő kerítés
megépítéséhez. Hozzájárulásukat a szelevényi takarékszövetkezetnél vezetett egyházközségi számlaszámon vagy Nádas Józsefnénél tehetik meg.
___________________________________________
ANYAKÖNYVI HÍREK

ELHUNYTUNK:
Talmácsi Mátyásné Káré Mária ( élt 83 évet)
Danyi József ( élt 66 évet )
Cseh Mátyásné Gazsi Julianna ( élt 77 évet )
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