25. NEMZETKÖZI PAPI LELKIGYAKORLAT
A 25. papi lelkigyakorlatot 2020. július 6. és 11. között tartják Međugorjeban

A lelkigyakorlat témája:
„Gyertek és meglátjátok.“ (Jn 1, 39)
"A Szűzanya iskolájában"
A LELKIGYAKORLAT PROGRAMJA
2020. úlius 6 hétfő

2020. július 9. csütörtök

16.00 – 18.00 A résztvevők regisztrációja (II.
János Pál pápa terem)
18.00 A LELKIGYAKORLAT KEZDETE
Rózsafüzér, szentmise, gyógyítóima és
dicsőséges rózsafüzér

6.00 Rózsafüzér a Jelenések hegyén
10.00 Előadás, ima
12.00 Szünet (csendes szentségimádás)
15.30 Előadás, ima
18.00 Esti program (rózsafüzér, szentmise és
szentségimádás)

2020. július 7. kedd
2020. július 10. péntek
Szentségimádás
Előadás, ima
Szünet (csendes szentségimádás)
Előadás, ima
Esti program (rózsafüzér, szentmise,
gyógyítóima és dicsőséges rózsafüzér)
22.00 Szentségimádás
9.00
9.30
12.00
15.30
18.00

Keresztút a Krizsevacon, gyónási
lehetőség
15.30 Előadás, ima
18.00 Esti program (rózsafüzér, szentmise,
kereszthódolat)
6.00

2020. július 11. szombat
2020. július 8. szerda
9.00 Szentségimádás
9.30 Előadás, ima
12.00 Szünet (csendes szentségimádás)
15.30 Előadás, ima
18.00 Esti program (rózsafüzér, szentmise,
gyógyítóima és dicsőséges rózsafüzér)

08.30 Imádság fra Slavko Barbarić atya
sírjánál
09.00 Tapasztalatok, tanúságtételek
A LELKIGYAKORLAT A 11.00 ÓRAI
SZENTMISÉVEL ZÁRUL.

A papok nemzetközi lelkigyakorlatának előadója 2020-ban Pierbattista Pizzaballa
érsek, OFM, a jeruzsálemi latin patriárkátus apostoli adminisztrátora.
Mons. Pierbattista Pizzaballa érsek 1965. április 21-én született Cologno al Serio-ban,
az olaszországi Bergamo egyházmegyében. A ferences szerzetesi képzést 1976-ban
Bolognában a Krisztus Király Ferences rendtartomány szemináriumában kezdte el, majd
az örök fogadalom letételével 1989-ben fejezte be, ugyanabban a rendtartományban.
Rómában az Antoniumban a filozófiai és teológiai egyetemi tanulmányainak befejezése
után a bolognai katedrálisban 1990. szeptember 15-én pappá szentelték. Még ez év
októberében a Szentföldre utazott a bibliai tudományok elsajátításának érdekében, majd
1993-ban a héber nyelv professzora lesz a jeruzsálemi Ferences Egyetem bibliai
tudományok archeológiai tanszékén. 2004. májusában a rend generálisa a Szentföld őrévé
nevezi ki, majd 2010-ben és 2013-ban újra kinevezik. Utolsó mandátuma 2016
áprilisában járt le, majd ezután 2016. június 24-én Ferenc pápa a jeruzsálemi latin
patriárkátus apostoli adminisztrátorává sede vacante nevezte ki és érseki címet
adományozott számára, valamint rábízta a Verbe-i egyházmegyét. Mons. Pizzaballa-t
2016. szeptemberében püspökké szentelték a Bergamo egyházmegyében. Pierbattista
Pizzaballa érsek gyakran tart elmélkedéseket és előadásokat különböző konferenciákon.

A lelkigyakorlatra az alábbi e-mail címen jelentkezhetnek: seminar.marija@medjugorje.hr (Marija
Dugandžić). A mejugorjei plébániaközösség hívei a szeminárium idejére az idén is, mint a korábbi
években, ingyenes szállást és ellátást biztosítanak a papok részére. Kérjük azokat a papokat, akik
személyesen biztosítják szállásukat medjugorjei barátaiknál, hogy a jelentkezési lapon tüntessék fel a
szállásadó nevét és telefonszámát.
Azokat a papokat pedig, akiknek nincs közvetlen ismerettségük Međugorjeban és így nincs lehetőségük
személyesen szállást foglalni, kérjük, hogy jelezzék ezt a jelentkezési lapon, és mi biztosítunk szállást a
számukra.
A szeminárium költsége öt miseszándék. Kérjük, hozzanak magukkal celebretet az elöljárójuktól, albát,
stólát és Szentírást. Sok papnak nincs internet kapcsolata, ezért talán nincs is tudomása erről a
međugorjei nemzetközi lelkigyakorlatról. Ezért szeretettel kérjük a zarándoklatok szervezőit, az
imacsoportokat és a béke központokat, hogy minden rendelkezésükre álló kommunikációs fórumon
tegyék közzé ezt az információt, hogy minél több pap részt vehessen a lelkigyakorlaton. Mindenkit arra
kérünk, hogy lehetőségéhez mérten, anyagilag is támogassa azokat a papokat, akik el szeretnének jönni,
de nincs pénzük az útiköltség fedezésére. Előre is köszönjük, és munkájukra Isten és a Béke Királynője
áldását kérjük.
A lelkigyakorlat szervezése és az Önök biztonsága érdekében a lelkigyakorlatra történt
regisztrációjuk után, megerősítő választ küldünk. Ha nem kapnak választ, akkor az, azt jelenti,
hogy nem kaptuk meg jelentkezésüket, mert e-mailjüket vagy téves címre küldték vagy vírusos a
számítógépük, ezért nem érkezett meg a jelentkezés. A lelkigyakorlatra történő regisztrációjuk
akkor érvényes, ha a jelentkezés után megkapták a megerősítő választ.

