
 
 

Tájékoztató Szentatyánk, Ferenc pápa budapesti programjairól 
 

 

Minden helyszínen  

- korlátozott a részvételi lehetőség, ezért fontos, hogy a részt venni kívánók minél előbb 

jelentkezzenek; 

- biztonsági átvizsgálás lesz, ez után lehet csak belépni! (Ne hozzanak magukkal szúró-vágó 

eszközt.) 

- előreláthatólag a kezdés előtt már jóval korábban el kell foglalni a helyeket! 

- Jelentkezni minden helyszínre a sullei@esztergomi-ersekseg.hu e-mail címen lehet március 31-ig. 

- Kérjük, figyeljék a www.ferenc2023.hu honlapot. 

 

 

Püspökök, papok, diakónusok, szerzetesek, papnövendékek, lelkipásztori munkatársak és 

katekéták találkozása a Szentatyával 

2023. április 28., péntek 17 órakor a Szent István-bazilikában és az előtte lévő téren 

 

Jelentkezni (a sullei@esztergomi-ersekseg.hu e-mail címen) 

- papoknak és diakónusoknak az alábbi adatok megadásával: 

- Teljes név,  Személyi azonosító (személyi szám, a lakcímkártyán, formátum: _-_ _ _ _ _ _-_ _ _ _) 

- Születési hely, idő,  Édesanyja neve,  Állampolgárság,  E-mail cím,  Saját telefonszám 

Kérjük megírni, hogy a bazilikai találkozóra jelentkezik! 

 

- - - - - - 

 

- lelkipásztori munkatársaknak és katekétáknak az alábbi adatok megadásával: 

- Név- Plébánia,  Ellátott feladat,  E-mail cím,  Telefonszám 

 

Kérjük megírni, hogy a bazilikai találkozóra jelentkezik! 

 

- - - - - - 

 

- Előreláthatólag a bazilikában csak papok, szerzetesek és diakónusok kapnak helyet. 

- A katekétákat és lelkipásztori munkatársakat a Bazilika előtti térre várják a rendezők. 

- A nem regisztrálók pedig várhatóan a tér hátsó részét foglalhatják el. 

 

 
 



Fiatalok találkozója a Szentatyával 

2023. április 29., szombat 16 óra 30 perckor a Papp László Sportarénában 
 

- Ide a 14 és 25 év közötti fiatalokat várják, akik  

- egyházi iskolájukban VAGY  

- plébániájukon, VAGY az  

- egyetemi lelkészségen tudnak jelentkezni. 

- 10 gyermeket 1 felnőtt kísérhet, aki felügyeli őket. Ha kevesebb a gyermek más plébániával 

közösen alakítsanak csoportot. Őt is be kell regisztrálni. 

Kérjük a felelős lelkipásztorokat és egyetemi lelkészeket, hogy gyűjtsék össze és március 31-ig 

küldjék el a jelentkezők alábbi adatait a sullei@esztergomi-ersekseg.hu e-mail címre  

(A katolikus középiskolák az EKIF-en keresztül juttatják el jelentkezésüket.): 

- Név,  Születési dátum,  E-mail cím,  Plébánia/közösség 

Kérjük megírni, hogy az ifjúsági találkozóra jelentkezik! 
 

 

 

Szentmise a Kossuth Lajos téren 

2023. április 30., vasárnap 9 óra 30 perckor 
 

- Vasárnap délelőtt a Főegyházmegye budapesti területén nem lesznek szentmisék! 

- Mindenkit idevárnak a szervezők, már reggel 6-tól lehet majd belépni a térre.  

- A környező utcákon és a Szabadság téren is lesznek kivetítők és eucharisztikus sátrak. 

 

- A koncelebrálni kívánó papoknak jelentkezni kell az alábbi adatok megküldésével a  

sullei@esztergomi-ersekseg.hu címre: 

- Név,  E-mail cím, Telefonszám,  

 

Kérjük megírni, hogy a Kossuth téri szentmisére jelentkezik! 

 - A koncelebráláshoz csak albát kell hozni. 

 

 

A többi rendezvény zártkörű, jelentkezésre nincs lehetőség! 

 

A találkozásokra készülve imádkozzuk: 
 

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk! 

Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.  

Vétkeinket megvallva kérjük,  

hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust!  

Ő a mi biztos jövőnk.  

Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben. 

Bizalommal kérjük,  

hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, 

valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására 

Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása 

legyen kegyelem és erő forrása, 

hogy hitünkben növekedve 

egymással és a többi nemzettel békességben éljünk,  

reménnyel építsük földi hazánkat,  

és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába.  Ámen. 


