ΤΕΛΕΣΗ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
XΟΡΟΣΤΑΤΟΥΝΤΟΣ TΟΥ
ΠΑΠΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 στις 10.00 π.μ.
Στάδιο Γ.Σ.Π., Λευκωσία

«Και σήμερα ο Ιησούς χρειάζεται καρδιές ικανές να βιώσουν την κλήση ως μια αληθινή ιστορία αγάπης που τις
παροτρύνει να πάνε στις περιφέρειες του κόσμου ως αγγελιοφόροι και φορείς συμπόνιας. Απευθύνει αυτό το κάλεσμα
σε όλους και με διαφορετικούς τρόπους. Μπορούμε να σκεφτούμε τις περιφέρειες ολόγυρά μας, στην καρδιά των
πόλεων ή των ίδιων των οικογενειών μας.»
(Πάπας Φραγκίσκος, Μήνυμα για την Παγκόσμια Ημέρα Ιεραποστολών 2021)

• Το εισιτήριο αυτό διατίθεται δωρεάν, είναι ατομικό και μη αναπαραγόμενο. Μόνο ένα αντίγραφο του εισιτηρίου γίνεται αποδεκτό από τον σαρωτή.
• Διατηρείστε το εισιτήριο σε καλή κατάσταση. Ειδικά η περιοχή του barcode πρέπει να είναι ευανάγνωστη.
• Ακολουθείστε τις οδηγίες των υπευθύνων και των εθελοντών, τόσο για την πρόσβαση στο Στάδιο όσο και για την πρόσβαση στον καθορισμένο τομέα.
• Ο αριθμός θέσης που αναγράφεται στο εισιτήριο δεν ισχύει. Οι θέσεις θα καταλαμβάνονται κατά σειρά προσέλευσης.
• Οι είσοδοι στο Στάδιο Γ.Σ.Π. θα κλείσουν στις 9:30 π.μ., γι' αυτό παρακαλούμε να προσέλθετε έγκαιρα.
• Συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία με τη δέουσα κατάνυξη και αυτοσυγκέντρωση, διατηρώντας μια ατμόσφαιρα προσευχής.

CELEBRATION OF THE HOLY MASS WITH POPE FRANCIS
Friday 3rd December 2021 at 10:00 am – GSP Stadium, Nicosia
«Today too Jesus needs hearts capable of experiencing vocation as a true love story that urges them to go forth
to the peripheries of our world as messengers and agents of compassion. He addresses this call to everyone,
and in different ways. We can think of the peripheries all around us, in the heart of our cities or our own families.»

POPE FRANCIS, Message for World Mission Day 2021

• This ticket is free, personal and non-reproducible: only one copy of each ticket is accepted by the scanner.
• Keep the ticket in good condition, especially the barcode area, which must be clearly legible.
• Follow the instructions of the stewards and volunteers, both to access the Stadium and to reach the assigned sector.
• The seat number indicated on the ticket is not taken into consideration: seats are taken from the first rows of the sector.
• The entrance gates to the GSP Stadium will close at 9:30 am, so please arrive in good time.
• Let us participate in the liturgy with due concentration and maintaining an atmosphere of prayer.

CUSTODY OF THE HOLY LAND

MARONITE ARCHEPARCHY OF CYPRUS

Ticket’s code

LATIN PATRIARCHATE OF JERUSALEM

