a váci Ferences templom heti értesít öje
2017. október 8.
15. évf. 35. szám
27. évközi vasárnap
A hét liturgiája:
8. vasárnap: SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA (főünnep)
(Szent Simeon)
Sir 24,23-31; Jud 13,23-25; Gal 4,4-7; Lk 1,26-28
Anyja vagyok én a szép szeretetnek
9. hétfő (Szent Dénes, Szent Günter, Szent Ábrahám és Sára, Boldog Henry Newman)
Jón 1,1 - 2,1.11; Jón 2,2-8; Lk 10,25-37
Elindult Jónás, hogy meneküljön az Úr elől
10. kedd (Borgia Szent Ferenc)
Jón 3,1-10; Zs 129; Lk 10,38-42
Ninive lakói hittek Istennek, megtértek a rossz útról
11. szerda (Szent XXIII.János pápa)
Jón 4,1-11; Zs 85; Lk 11,1-4
Te szánod ezt a bokrot, én meg ne szánjam Ninivét, a nagy várost?
12. csütörtök (Szent Miksa, Szent Edwin, Szent Gottfried)
Mal 3,13-20a; Zs 1; Lk 11,5-13
Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence
13. péntek (Szent Kálmán, Szent Hitvalló Edvárd)
Joel 1,13-15; 2,1-2; Zs 9,2-9; Lk 11,15-26
Jön az Úr napja, sötétség és ború napja az, közel van már!
14. szombat(Szent I.Kallixtusz, Szent Burkhard)
Joel 4,12-21; Zs 96; Lk 11,27-28
Eresszétek neki a sarlót, mert megérett az aratnivaló
15. vasárnap: ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP (Avilai Szent Teréz, Szent Thekla)
Iz 25,6-10a; Zs 22; Fil 4,12-14; Mt 22,1-14
Lakomát készít az Úr, letörli a könnyet minden arcról

Vasárnapi orgonamuzsika
október 8-án a 9 órai szentmise után elhangzik:
Bach: B-dúr kis prelúdium és fúga
Előadja: Dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész

1. A BÉKÉT A FÖLDÖN, melyet az összes emberek a világon minden időben óhajtottak,
nem lehet másképp megteremteni és megszilárdítani, mint csak az Istentől alapított rend
szent megtartásával.
2. Mert a tudományok haladásából és a technikai találmányokból világosan tudjuk, hogy
csodálatos rend uralkodik az élők világában és a természet erőiben, valamint az emberben is
oly rátermettség van, mellyel képes vagy magát e rendet felfedezni, vagy magának alkalmas
eszközöket készíteni, hogy ezeket az erőket megszerezze és a maga kényelmére alkalmazza.
3. De a tudományok haladása és a technikai találmányok mindenekelőtt Isten végtelen nagyságát mutatják, aki mind a dolgok összességét, mind magát az embert teremtette. Azt mondjuk, hogy a dolgok összességét a semmiből alkotta, abba bölcsességének és jóságának bőségét
adta: ami miatt a szent Zsoltáros e szavakkal magasztalja Istent egy helyen: „Uram, mi
Urunk, milyen csodálatos széles e világon a te neved”,…
(PACEM IN TERRIS XXIII. János pápa 1963. nov. 4.)

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! (1Sám 3,10) Bibliai Ki Kicsoda?

XXIII. János pápa, Angelo Giuseppe Roncalli Sotto il Montéban 1881. nov.
25-én született. 1904-ben doktorált, és még ez évben, aug. 10-én szentelték
pappá. Püspöki titkár, bergamói szemináriumi tanár, az I. világháborúban tábori lelkész. 1925-ben aeropoliszi címzetes érsek és püspökké szentelték. Bulgáriában, apostoli vizitátor. 1931-től Bulgária, 1934-től Törökország és Görögország apostoli delegátusa. 1944 dec.-től Franciaország
apostoli nunciusa. 1952-től a Szentszék állandó megfigyelője az UNESCOnál. 1953-ban bíborossá, és velencei pátriárka. 1958. okt. 28-án pápává választották. 1959. jan. 25-én, a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában kihirdette a II. vatikáni zsinat összehívását. A zsinatot 1962. okt. 11-én nyitotta
meg. XXIII. János 1963. jún. 3-án halt meg. II. János Pál pápa 2000. szept.
3-án avatta boldoggá. Emléknapját okt. 11-ére (a II. vatikáni zsinat megnyitásának évfordulóján) helyezték. Ferenc pápa 2014. ápr. 27-én, az isteni
irgalmasság vasárnapján avatta szentté XXIII. Jánost.
Halljátok, egek, és figyelj füleddel föld, mert az Úr szól: (Iz 1,2)
Ha tehát Krisztusról az hirdetjük, hogy a halottak közül feltámadt, hogyan
mondják egyesek közületek, hogy nincs halottak feltámadása? Mert ha nincs
halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel! Ha pedig Krisztus nem
támadt fel, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, és hiábavaló a ti hitetek is.
(1Kor 15.12-14)

Az imádságban legyetek állhatatosak... (1Tessz 4.2)
Irgalmazz Úristen, immáron énnékem, mert tebenned bízik, Uram, az én lelkem, és tebenned nyugszik, Uram, az én szívem!

Hát, igen…

Aulich Lajos: „Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot.”
Damjanich János: „Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.”
Dessewffy Arisztid: „Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”
Kiss Ernő: „Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső
szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.”
Knezić Károly: „Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is
az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.”
Láhner György: „Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.”
Lázár Vilmos: „Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell
forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.”
Leiningen-Westerburg Károly: „A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.”
Nagysándor József: „De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha
semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé,
hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.”
Poeltenberg Ernő: „Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.”
Schweidel József: „A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az
árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.”
Török Ignác:„Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem
parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.”
Vécsey Károly:„Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám
szolgálatáért lángolt.”
Azt mesélik...
XXIII. János pápa egy kórházlátogatás alkalmával megkérdezte egy kisfiútól,
mi szeretne lenni, ha felnő. A gyerek azt felelte: vagy rendőr, vagy pápa. „A
helyedben a rendőrséget választanám – mondta a Szentatya. – Pápa akárkiből
lehet, nézz csak rám!”

–

október 14.

szombat

17.00- szentmise

október 15.

Évközi 28. vasárnap

9.00- gyerekmise
17.00 – szentmise

 A félév gyerekmiséi: november 5. és december 3.

Programok:
 10. kedd 17.30 Galamb utca KATÁNG KLUB daltanítás, tánc, hangszerbemutató közreműködik: Kaczur Csilla, Farkas Péter, Kass Bence, Misik Zoltán
 12. csütörtök 18.00 Credo-ház ESTI BESZÉLGETÉS vezeti: Vészabó Noémi
újságíró-riporter vendége: Beke Farkas Nándor a 100 Tagú Cigányzenekar
elnöke
 17. kedd 15.00 Credo-ház KÖNYVBEMUTATÓ Lázár Ildikó: Rejtőző kavicsok című könyvének író-olvasó találkozója vezeti: Lonkay Márta
 19. csütörtök:18.00 Credo-ház FILMKLUB II. János Pál élete II. rész vezeti:
Vanderlik Tamás
Kiadja a Barátok templomának közössége. 2600 Vác, Géza király tér 12. Plébános: Dr. Varga Lajos segédpüspök
Szerkeszti: Dr. Bednarik Anasztázia, e-mail: bednarikanasztazia@gmail.com és Juhász Péter juhasznandor@vnet.hu
A közzétételre szánt anyagokat e-mailben vagy személyesen, mindig írásban kérjük átadni! A plébánia honlapja:

http://vac-alsovaros.vaciegyhazmegye.hu/

